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Stijging OZB en afvalstoffenheffing 

Geachte heer Van den Raadt, 

Op 5 maart heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake stijging OZB en de 
afvalstoffenheffing. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven, waama het antwoord van het college volgt. Voor een 
compleet beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

Op pagina 15 van het coalitie akkoord 2014-2018 staat: 
"De afgelopen periode zijn de woonlasten in Haarlem opgetrokken tot boven het 
gemiddelde van de 100.000+ gemeenten. Wij willen dat Haarlem relatief gezien 
niet verder stijgt. Daarom zal de OZB voor woningen de komende jaren niet meer 
stijgen dan met het inflatiepercentage. Voor de riool- en afvalstoffenheffing 
hanteren we het uitgangspunt dat deze 100% kostendekkend moeten blijven." 

1. Klopt deze tekst nog steeds op deze huidige dag? Zo nee, waarom niet? 
De tarieven OZB voor woningen voor 2015, zijn niet meer dan met het verwachte 
inflatiepercentage voor 2015 verhoogd. De tarieven voor 2015 zijn de eerste 
tarieven die college en raad in nieuwe samenstelling hebben vastgesteld. Dit laat 
onverlet dat in 2016 kan blijken dat de werkelijke inflatie over 2015 hoger of lager 
is geweest. Tarieven kunnen niet met temgwerkende kracht worden gewijzigd. 

2 Klopt het dus dat de OZB niet zal stijgen voor woningen dan met het 
inflatiepercentage? 
De door de raad vastgestelde tarieven OZB voor woningen zijn met niet meer 
verhoogd dan met het inflatiepercentage zoals opgenomen in de Kademota 2014. 
De tariefvaststelling voor 2014 valt niet onder het regime van het huidige 
coalitieakkoord. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 
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Daarbij geldt dat in de kademota de uitgangspunten voor inflatieberekening door de 
raad worden vastgesteld voor het opstellen van de begroting die in het najaar wordt 
aangeboden. Voor inflatie wordt het percentage gebmikt dat het Centraal 
Planbureau (CEP) opneemt in het Centraal Economisch Plan. De tarieven voor 
2015 worden al in 2014 vastgesteld, omdat tarieven achteraf niet gewijzigd 
kunnen worden. 
De werkelijke inflatieontwikkeling (pas achteraf vast te stellen) wijkt bijna altijd 
af van de inschatting vooraf. Dit wordt niet met temgwerkende kracht verrekend, 
noch als de inflatie hoger is geweest (zoals in 2013), noch als de inflatie lager is 
geweest (zoals in 2014). 

Volgens het CBS is de inflatie in 2014 in Nederland 1% geweest, zie  
http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/themas/prijzen/publicaties/artikelen/archief/2015/2015-4241 -wm.htm 

3 Klopt dit cijfer van het CBS volgens de gemeente Haarlem? Zo nee, 
waarom niet ? 

Zoals bij vraag 2 beantwoord baseren wij ons op cijfers van het Centraal Planbureau 
(Inflatie geharmoniseerde consumentenprijsindex). Nieuwe cijfers zijn 5 maart 
bekend gemaakt (zie bijlage Centraal Planbureau, inflatie geharmoniseerde 
consumenten index). De werkelijke consumentenprijsindex over 2014 is berekend 
op 0,3%. Op begrotingsbasis (berekend aan de hand van cijfers van het CEP) was 
2,5% berekend. 
Voor 2016 is 0,9% geraamd. In 2017 kunnen we uiteindelijk vaststellen wat de 
werkelijke ontwikkeling was. 

Volgens onderzoek van VEH , zie 
http://www.eigenhuis.nl/downloads/dossiers/woonlasten-2Q15/VEH-onderzoek-
gemeentelijke-woonlasten-2015-totaal.pdf 
stijgt de OZB in Haarlem met 2,3%. 

4. Klopt dit cijfer? Zo nee, waarom niet ? 
In de Haarlemse belastingvoorstellen (nr. 2014/413257) is voor 2015 een 
tariefsverhoging van 3,7% vastgesteld. Omdat de waarden van woningen met 
gemiddeld 2,2% zijn gedaald t.o.v. 2014 bedraagt effectieve lastenstijging 1,5% in 
2015, gelijk aan de geraamde inflatie. 

5. Als alle bovenstaande berekeningen wel kloppen bent u het dan met TROTS 
Haarlem eens dat de OZB in Haarlem in/over 2014 met 2,3% stijgt terwijl 
de inflatie 1% steeg in 2014? Zo nee, waarom niet 

Uw aanname is niet correct. U verwijst naar een woonlastenonderzoek van de 
vereniging Eigen Huis over 2015 en vergelijkt dit met de inflatie over 2014. 
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6 Is dit dan niet in strijd met de afspraken van het coalitie akkoord? Zo nee, 
waarom niet? 
Dit is om twee redenen niet in strijd met het coalitieakkoord. In de eerste plaats 
omdat de huidige coalitie de tarieven voor 2014 niet heeft vastgesteld. De 
gemeenteraad heeft de tarieven voor 2014 in december 2013 vastgesteld. 

In de tweede plaats worden de tarieven vastgesteld op een verwachte inflatie, omdat 
je de tarieven achteraf niet kan bijstellen. Er vindt geen nacalculatie plaats. 
De werkelijke inflatie kan altijd afwijken van de raming. In de bijlage kunt u zien 
dat in 2013 de werkelijke inflatie 2,6% bedroeg, terwijl de tarieven in 2013 (zie 
Haarlemse belastingvoorstellen 2013 (2012/397513) met 1,75% voor inflatie waren 
verhoogd. Achteraf gezien zijn de tarieven in 2013 dus 0,85% te weinig 
geïndexeerd. 

7 Naar mening van TROTS Haarlem lijkt dit zeer zeker wel tegenstrijdig aan het 
coalitie akkoord, en wij vragen u dan ook wat hiervan de gevolgen zijn? 
Zie antwoord op vraag 6. 

8 Wordt er alsnog voor gezorgd dat de stijging van de OZB slechts de beloofde 
inflatie is van 1%? 
Zie antwoord op vraag 6. 

9 Erkent de gemeente dat het coalitieakkoord binnen een jaar na aanvang al niet 
meer nageleefd wordt met betrekking tot de beloofde stijging van de OZB? 
Nee, zie antwoord op vraag 6. 

10 Tot slot blijkt uit de cijfers van VEH dat de afvalstoffen heffing meerpersoons hh 
in Haarlem stijgt van E 332 (2014) naar E354,24 (2015) . Klopt dit? 
Ja, Zie pagina 19 van het raadsvoorstel Haarlemse belastingvoorstellen 2015 
(2014/413247). De gemeenteraad van Haarlem heeft de verordening en de tarieven 
op 18 december 2014 vastgesteld. 
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11 Welke onderliggende kosten zijn er precies gestegen die verklaren waarom de 
afvalstoffen heffing meerpersoons hh met bijna 7% stijgt? (graag specificeren ) 

De geraamde kosten in 2014 bedroegen € 19,7 miljoen en in 2015 € 21,5 miljoen, € 
1,8 miljoen hoger. Hiervoor zijn 3 oorzaken: 

1. De kosten van het inzamelcontract (incl. verwerking) onder aftrek van 
directe opbrengsten is met € 1 miljoen gestegen t.o.v. 2014. In 2014 was 
rekening gehouden met een daling van de verwerkingskosten vanwege een 
nieuw contract. Tegen de aanbesteding van dat nieuwe contract is bezwaar 
gemaakt. In afwachting van een uitspraak van de rechter gaan we uit van de 
kosten van het oorspronkelijke contract. Dat doen we door hier een 
voorziening voor op te bouwen. 

2. Het rijk heeft - en dat geldt voor alle gemeenten - een nieuwe belasting op 
verbranden van restafval ingevoerd. Dit betekent voor Haarlem een 
kostenverhoging van € 0,6 miljoen. 

3. Als gevolg van de kostenstijgingen is ook de post toerekenbare BTW met € 
0,3 miljoen gestegen. 
Een kostenstijging van afgerond € 1,9 miljoen leidt tot een tariefsverhoging 
van 6,7% bij handhaving van een 100% kostendekking. 

Hoogachtend 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

J. Scholten .B. Schneiders 



Centraal Planbureau 

Kerngegevenstabel 2013-2016 (a,b,c) (CEP 2015, 5 maart 2015) 

2013 2014 2015 2016 
internationale economie 
Relevant wereldhandelsvclume goederen en diensten (%) 2,5 2,4 4.3 4,9 
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen, %) -2,4 -0,9 8,2 1.5 
Olieprijs (Brent, niveau in dollars per vat) 108,7 99,0 53,4 62,1 
Eurokoers (dollar per euro) 1,33 1,33 1,13 1,13 
Lange rente Nederland (niveau in %) 2,0 1,5 0.5 0,5 

Volume bbp en bestedingen 
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) -0,7 0,8 1,7 1,8 
Consumptie huishoudens {%) -1.6 0.1 1,5 1,7 
Consumptie overheid (%) -0,3 -0,1 0,2 0,1 
Investeringen (inclusief voorraden, %) -5,3 1,5 3,8 4,5 
Uitvoer van goederen en diensten (%) 2,0 4,0 4,6 4,8 
Invoer van goederen en diensten (%) 0,8 3.8 4,9 5,3 

Prijzen, lonen en koopkracht 
Prijs bruto binnenlands product (%) 1.1 1,0 1,0 0,8 
Uitvoerprijs binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) 0,0 -0,2 1,1 1,1 
Prijs goedereninvoer (%) -1,5 -3,0 -5,2 3,1 
Inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex (hiep, %) 2,6 0,3 -0,1 0,9 
Contractloon marktsector (%) 1,2 1,1 1,1 1,4 
Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens (%) -1,3 1,4 1,2 0,0 

Arbeidsmarkt 
Beroepsbevolking (%) 0,8 -0,5 0,9 0,9 
Werkzame beroepsbevolking (%) -0,8 -0,6 1,1 1,1 
Werkloze beroepsbevolking (in duizend personen) 647 656 645 635 
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) 7,3 7.4 7,2 7,0 

Marktsector 
Productie (%) -1,0 1,9 2,3 2,6 
Arbeidsproductiviteit (per arbeidsjaar, %) 0,4 1,5 1,1 1,3 
Werkgelegenheid (in arbeidsjaren, %) -1,5 0,4 1,2 1,3 
Loonvoet (%) 2,6 2,0 0,5 2,4 
Arbeidsinkomensquote (niveau in %) 81,4 80,4 78,2 78,4 

Overig 
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen) 0.6 2,5 3,1 1,9 
Saldo lopende rekening (niveau in % bbp) 8,5 9,6 10,0 9,5 

Collectieve sector 
EMU-saldo (% bbp) -2,3 -2,6 -1,8 -1,2 
EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp) 68,6 69,0 68,8 67,8 
Collectieve lasten {% bbp) 37,2 37,9 37,6 38,1 

(a) In de cijfers is de CBS-revisie Nationale rekeningen over 2010 verwerkt. 

(b) Zowel de loonvoet marktsector, de arbeidsinkomensquote, als de individuele spaarquote is vanaf 2014 
opwaarts vertekend vanwege de maatregel waarin het gebruik van stamrecht-bv's wordt beperkt. 
Ontslagvergoedingen worden direct aan de betrokkenen uitbetaald, in plaats van dat deze in een bv worden 
ondergebracht. Ontslagvergoedingen worden sinds de revisie geboekt als sociale lasten van werkgevers. De 
maatregel betekent een eenmalige boekhoudkundige stijging van de sociale lasten in 2014, wat een opwaarts 
effect heeft op de loonvoetontwikkeling in de marktsector van ruim 0,5%-punt. 
(c) De revisie van de Enquête Beroepsbevolking leidt tot een hogere werkloosheid (47.000 in 2013) en een 
lagere werkzame beroepsbevolking (min 80.000 in 2013). Daardoor stijgt het werkloosheidspercentage met 
0,6%-punt. In andere jaren zijn vergelijkbare verschillen. 


