
 

 
 

 
 
AMENDEMENT Verhuiskostenvergoeding niet verlagen 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019, 
 
In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024, 
 
Constaterende dat:  

• Inwoners die moeten verhuizen om langer zelfstandig te kunnen worden in sommige gevallen 
een verhuiskostenvergoeding kunnen krijgen van € 3.500 bedoeld als een bijdrage in de kosten 
voor transport, wand-, vloer- en raambekleding; 

• Het college voorstelt deze vergoeding met € 1.000 te verlagen en daarmee per jaar € 35.000 te 
besparen; 

• Haarlem deze vergoeding in 2018 juist heeft verhoogd om beter aan te sluiten bij de Nibud 
normen voor de kosten voor raam-, vloer- en wandbedekking en de transportkosten1;  

• Bij verplichte verhuizing bij sloop en renovatie huurders op grond van regels van het Rijk recht 

hebben op €6.0952. 

 
Voorts constaterende dat: 

• De hondenbelasting in Haarlem momenteel voor de eerste hond € 92,04 is. 

• Velsen en Zandvoort hieronder zitten met € 86,42 respectievelijk € 82,80 en Heemstede 
hierboven met € 96,20. Bloemendaal kent geen hondenbelasting; 

• In Nederland de tarieven voor de hondenbelasting in de top 10 uiteenlopen van € 102,96 tot € 

124,803.  

• Een verhoging van het tarief met 6 euro per jaar € 35.000 oplevert; 
 
Besluit:  

• Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen naar b en c; 

• In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende voorstellen” te wijzigen in “De aldus gewijzigde 
aanvullende voorstellen”; 

• Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen luidende  
 
“De aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting als volgt te wijzigen: 
 
De verhuiskostenvergoeding wordt niet verlaagd. De geraamde opbrengst van € 35.000 per jaar 
wordt gedekt door een verhoging van de opbrengsten uit de hondenbelasting door verhoging 
van het tarief en/of betere handhaving op het aantal betalers”. 
 

• En alle overige verwijzingen in de onderliggende stukken conform bovenstaand aan te passen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
 

                                                 
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-75576.html 
2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-
verhuiskostenvergoeding 
3 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4656536/verschillen-hondenbelasting-125-euro-duur-zoveel-
rekent-jouw 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-75576.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-verhuiskostenvergoeding
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-verhuiskostenvergoeding
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4656536/verschillen-hondenbelasting-125-euro-duur-zoveel-rekent-jouw
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4656536/verschillen-hondenbelasting-125-euro-duur-zoveel-rekent-jouw

