
AMENDEMENT 

 

Raadsvergadering:  21 juni 2021                                                                              

Onderwerp:   Gelijke aanpassing lastenniveau burgers en bedrijven                                                        

Agendapunt 6: Overdracht wegen HHNK (2021-30)                                                      

Ingediend door de fractie: SPD, Marcel ten Have 

 

De gemeenteraad van Drechterland, in vergadering bijeen op 21 juni 2021; 

Constaterende dat: 

- het raadsvoorstel voorligt om in te stemmen met de overdracht van wegen van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de gemeente Drechterland per 1 
januari 2023; 

- de structurele financiële consequenties vanaf 2023 worden verwerkt in de begroting; 
- het college aangeeft dat voor een bedrag van Eur 689.000,-- in de begroting van 

2023 een passende dekking wordt voorgesteld, waarbij de lokale belastingdruk voor 
het totaal aan bewoners en bedrijven als gevolg van dit voorstel niet toeneemt; 

- dit wordt vormgegeven door een verhoging van de OZB voor burgers en bedrijven; 
 
Overwegende dat:  

- een verhoging van de OZB impliceert dat verhoging van de lastendruk voor burgers 
en bedrijven tot gevolg zal hebben dat de lastendruk per huishouden of bedrijf zal 
afhangen van de hoogte van de WOZ waarde van het betreffende woon- of 
bedrijfspand;  

- de kosten van het wegenbeheer buiten de kernen op zich niets te maken hebben met 
de waarde van een pand of bedrijf, waarin men woont of een bedrijf uitoefent; 

- het voor de inwoners en eigenaren/bezitters van bedrijfspanden van Drechterland 
eerlijker zou zijn dat iedere bewoner/ondernemer een gelijk bedrag aan OZB 
verhoging voor dit doel zou moeten betalen; 

- niet is gebleken van juridische onmogelijkheden om een regeling als bovenbedoeld in 
te voeren;  

-  
besluit: 

 
aan punt 2c van het voorliggende raadsbesluit toe te voegen: 

“… en burgers c.q. bedrijven een per categorie (woningen c.q. bedrijfspanden) gelijk     
 bedrag aan verhoging zullen gaan betalen boven de OZB”. 
 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Drechterland in zijn openbare vergadering 
van 21 juni 2021. 
 
De raad voornoemd, 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
J.N.M. Commandeur    M. Pijl   


