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Urgentie:

Hoog

Onderwerp: Dividendbelasting en de gemeentelijke begroting

Geachte gemeenteraad,
e

Zoals u weet, wordt er in de 2 kamer flink gediscussieerd of men vóór of tégen het afschaffen van de
dividendbelasting moet stemmen. De regering – onder leiding van de VVD en met name pleitbezorger Mark Rutte – is
vóór afschaffing hier van. Alleen de CU en D66 zijn tegen. Maar vanwege de coalitie belangen zijn ze bereid toch
vóór afschaffing er van te stemmen. De SGP heeft zijn twijfels, maar neigt toch naar afschaffing van de
dividendbelasting. Waarmee de afschaffing een feit is !
Deze afschaffing van de dividendbelasting zal zeer grote gevolgen hebben voor de gemeentelijke begroting !
Dit vanwege het feit, dat het Rijk steeds meer taken naar de gemeente heeft afgestoten. Deze taken moeten nu door
de gemeente uitgevoerd en bekostigd worden. Maar met die overheveling naar de gemeenten heeft het Rijk die
bijbehorende financiering flink gekort. Dat wil zeggen dat de gemeente de zelfde taken, die het Rijk eerst voor zijn
rekening nam, nu met veel minder geld moet uitvoeren.
Het is daarom ook geen wonder dat de gemeente in het uitvoeren van die taken hopeloos vast loopt.
Want er is minder kennis, minder geld en er komt meer vraag bij. En daar zijn de burgers de dupe van.
Dat is hoe de situatie er nu voor staat.
Maar met de afschaffing van de dividendbelasting komt het Rijk ( de regering ) zelf in grote financiële problemen. Dit
heeft tot gevolg, dat het Rijk opnieuw geen genoeg geld beschikbaar kan stellen aan de gemeenten. Of erger, er zelfs
op gaat bezuinigen !
Het meest bizarre van dit alles is, dat de opbrengst van het afschaffen van de dividendbelasting – die jaarlijks een
bedrag van ± 2 miljard euro bedraagt – rechtstreeks naar de multinationals gaat.
Dit terwijl het Rijk zelf geld tekort komt om alle taken, die er voor de samenleving nodig zijn, te financieren. En dat
allemaal omdat de VVD haar belangrijkste financiers – het grote bedrijfsleven – een pleziertje wil doen !
Meer hierover kunt u lezen in de bijlage: “ Afschaffing Dividendbelasting”.
Ik wil u dan ook met klem aanraden om zo snel mogelijk hiertegen in verzet te komen, want dit gaat ten koste van alle
burgers in de gemeenten in Nederland.

Met een vriendelijke groet,
J. van Dijk
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