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Amendement op Voorstel Lokale belastingen en heffingen 2021 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 december 2020, gehoord 

hebbende de beraadslaging over de December-rapportage 2020 en de voorstellen met 

betrekking tot de Lokale belastingen en heffingen 2021, 

 

constaterende dat, 

- het college voornemens is de opbrengst van de onroerende zaakbelasting voor 

woningen in 2021 met €1.250.000 extra te doen toenemen (pag. 6 van Raadsstuk 

2020/1089237). 

- deze toename verband houdt met de taakstelling om Baten en Lasten in de begroting 

voor 2021 in evenwicht te brengen, berekend vanuit een situatie zoals deze zich in de  

Bestuursrapportage 2020 voordeed. 

 

overwegende dat, 

- de Bestuursrapportage 2020 een operationeel tekort vertoonde voor het lopende jaar 

2020 van €6,368 M. 

- de Decemberrapportage 2020, waarin de Septembercirculaire 2020 van het Rijk 

verwerkt is, thans een operationeel voordeel oplevert voor het lopende jaar 2020 van 

€5,329 M, een verbetering met €11,407 M. 

- er weliswaar onzekerheden bestaan over de Algemene dekkingsmiddelen in 2021, 

die als gevolg van de bestedingen en voorzieningen als gevolg van de Covid-19 

epidemie groter zijn dan normaal. 

- de gemeente voorlopig echter een aanzienlijk batig saldo heeft, dat sterk afwijkt van 

de negatieve scenario's die slechts enkele maanden geleden golden, en die ten 

grondslag lagen aan zowel de Programmabegroting 2021-2025 als aan de 

belastingvoorstellen voor de OZB-woningen voor 2021. 

- de inwoners van Haarlem niet de dupe moeten worden van lastenverzwaringen in de 

OZB die thans evident op achterhaalde berekeningen gebaseerd zijn. 

- waar taakstellingen in de kostensfeer zich veelal flexibel kunnen voegen naar de 

actualiteit, dit voor taakstellingen in de opbrengstensfeer niet geldt; een eenmaal 
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ingezette belastingverhoging is onherroepelijk en blijkt in de meeste gevallen ook op 

langere termijn onomkeerbaar. 

- in de loop van 2021, en na verwerking van de langer lopende 'corona-effecten' in de 

begroting, waarschijnlijk beter beoordeeld kan worden in hoeverre en in welke mate 

een eventuele extra verhoging van de OZB-woningen noodzakelijk is voor structureel 

begrotingsevenwicht op langere termijn. 

 

stelt de volgende wijziging in de belastingvoorstellen voor: 

• Uitstel van de structurele opbrengstverhoging met €1.250.000 van de OZB-woningen 

met minimaal 1 jaar. 

• De voorgestelde (saldo) tariefstijging voor 2021 met 0,4% te vervangen door een 

(saldo) tariefdaling met 4,8%, conform het staande inflatievolgende beleid dat de 

gemeente sinds een aantal jaren voert. 

• Tekst en tabellen van het belastingvoorstel 2021 dienovereenkomstig aan te passen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 


