
Marj a van Brummen 

Van: Antwoord Gemeente Haarlem 
Verzonden: maandag 2 december 2013 10:03 
Aan: DIV_helpdesk 
Onderwerp: : Ruimte voor economisch herstel - geen ozb verhoging voor ondernemers 
Bijlagen: Ruimte voor economisch herstel.pdf; Brief derde oproep.pdf 

Hallo collega, 

Wil je deze e-mail behandelen? 
Groeten Maria 

Van: Katja Lamers rmailto:lamers(avnoncw-mkb.nn 
Verzonden: vrijdag 29 november 2013 15:22 
Aan: Katja Lamers 
CC: Jacky Morreau; Dolf Kloosterziel; Peter Hagemans 
Onderwerp: Ruimte voor economisch herstel - geen ozb verhoging voor ondernemers 

Aan het College van burgemeester en wethouders 
Aan de Gemeenteraad 

Den Haag, 29 november 2013 

Geacht College, Geachte leden van de Raad, 

Op 27 juni jl. heeft MKB-Nederland uw College van burgemeester en wethouders een brief gestuurd met 
de oproep de OZB-opbrengsten niet-woningen te verlagen of ten hoogste met het percentage van de 
inflatie te laten oplopen. Begin september hebben wij het College en de Raad een rappèl gestuurd van dit 
verzoek. Helaas hebben wij tot op heden nog altijd geen inhoudelijke reactie van u mogen ontvangen. 

De Nederlandse economie heeft naar het zich laat aanzien de weg naar boven weer gevonden. Het herstel 
is echter nog zeer pril en voorzichtig. Ondernemers hebben nog altijd alle steun nodig om op het been te 
blijven. Gemeenten hebben een belangrijke rol daarbij met een mkb-vriendelijk beleid. Onderdeel van zo'n 
beleid is dat de lokale lasten in verhouding staan tot dat wat ondernemers ervoor terugkrijgen. Dat geldt 
ook voor de onroerende zaakbelasting. Landelijk hebben alle gemeenten afgesproken deze gezamenlijk 
met niet meer dan de inflatie te verhogen (macronorm). Wij vragen u dit ook voor uw eigen gemeente te 
doen (micronorm). 

Inmiddels heeft u, of staat u op het punt de begroting vast te stellen. Graag horen wij van u of u gehoor 
heeft gegeven aan onze oproep. Specifiek vernemen wij graag met hoeveel u de OZB muteert en welk 
deel daarvan een eventuele correctie van de WOZ waardedaling betreft. 

Op www.mkb.nl/ozb kunt u zien welke gemeenten tot nu toe positief op ons verzoek zijn ingegaan. Wij 
hopen uw naam daar aan toe te kunnen voegen. De bijgevoegde verklaring kunt u retourneren aan: 
MKB-Nederland, t.a.v. OZB-actie, ozb@mkb.nl. of 
MKB-Nederland, OZB-actie, Postbus 93002, 2508 AA Den Haag. 

Met vriendelijke groet 
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Michaël van Straalen 
Voorzitter 

meer informatie: 
Dolf Kloosterziel, regiomanager, kloosterzieK&noordholland. mkb. nl, tel: 0629 512543. 



Nederland 

Aan het College van burgemeester en wethouders 
Aan de Gemeenteraad 

Den Haag, 29 november 2013 

Geacht College, Geachte leden van de Raad, 

Op 27 juni j l . heeft MKB-Nederland uw College van burgemeester en wethouders een brief 
gestuurd met de oproep de OZB-opbrengsten niet-woningen te verlagen of ten hoogste met 
het percentage van de inflatie te laten oplopen. Begin september hebben wij het College en de 
Raad een rappèl gestuurd van dit verzoek. Helaas hebben wij tot op heden nog altijd geen 
inhoudelijke reactie van u mogen ontvangen. 

De Nederlandse economie heeft naar het zich laat aanzien de weg naar boven weer gevonden. 
Het herstel is echter nog zeer pril en voorzichtig. Ondernemers hebben nog altijd alle steun 
nodig om op het been te blijven. Gemeenten hebben een belangrijke rol daarbij met een mkb-
vriendelijk beleid. Onderdeel van zo'n beleid is dat de lokale lasten in verhouding staan tot 
dat wat ondernemers ervoor terugkrijgen. Dat geldt ook voor de onroerende zaakbelasting. 
Landelijk hebben alle gemeenten afgesproken deze gezamenlijk met niet meer dan de inflatie 
te verhogen (macronorm). Wij vragen u dit ook voor uw eigen gemeente te doen 
(micronorm). 

Inmiddels heeft u, of staat u op het punt de begroting vast te stellen. Graag horen wij van u of 
u gehoor heeft gegeven aan onze oproep. Specifiek vernemen wij graag met hoeveel u de 
OZB muteert en welk deel daarvan een eventuele correctie van de WOZ waardedaling betreft. 

Op www.mkb.nl/ozb kunt u zien welke gemeenten tot nu toe positief op ons verzoek zijn 
ingegaan. Wij hopen uw naam daar aan toe te kunnen voegen. De bijgevoegde verklaring kunt 
u retourneren aan: 
MKB-Nederland, t.a.v. OZB-actie, ozb@,mkb.nl. of 
MKB-Nederland, OZB-actie, Postbus 93002, 2508 AA Den Haag. 

Met vriendelijke groet 

Michaël van Straalen 
Voorzitter 

meer informatie: 
Dolf Kloosterziel, regiomanager, kloosterziel(a),noordholland. mkb. nl, tel: 0629 512543. 
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Nederiand 

I 

Ruimte voor economisch 
Wij beloven ondernemers de ruimte die nodig is voor economisch h' 
uit niet-woningen in 2014 in onze gemeente met hooguit het percen 
te laten stijgen (micronorm). Conform de afspraken die in VNG-verb 
tussen gemeenten en rijksoverheid. 

Gemeente 

Naam, functie Handtekening 

Datum 


