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Gemeente Huizen 

BESLUITBLAD RAAD 

Betreft: 

• raadsvergadering 

• agendapunt 

• voorstel over 

• zaaknummer 

7 februari 2019 

10 

Uitgangspunten begroting 2020 

2.077752 / D.832969 

Het aan de raad voorgestelde besluit: 

De volgende uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2019, begroting 2020 en belastingnota 2020 
vaststellen. 

1. De (ongewijzigde) begrotingsindeling vaststellen. 
2. Voor loonontwikkeling in 2020 een index hanteren van 2,9 procenfi. Cao-afspraken en 

verhogingen pensioenpremie worden nagekomen. 

3. Voor loonontwikkeling van gesubsidieerde insfiellingen voor 2020 een index hanteren van 2,9 
procent, tenzij daarover afwijkende afspraken zijn gemaakt. 

4. Voor prijsontwikkeling 2020 een index hanteren van 0 procent. Dit geldfi ook voor gesubsidieerde 
instellingen. Voor contractuele verplichtingen waarbij budgetfien moeten worden aangepast, 
worden de betreffende afspraken gevolgd. Voor gemeenschappelijke regelingen de regionale 

afspraken honoreren. 

5. Voor 2020 uitgaan van een trendmatige verhoging van 2,4 procent van de OZB opbrengst en 

overige heffingen die met het OZB percentage worden verhoogd. Voor de jaren na 2020 voor de 

OZB een trendmatige verhoging van 2 procent hanteren. Voor legesfiarieven en 

belastingexploitaties ook uitgaan van een trendmatige verhoging van 2,4 procent, tenzij (eerder) 

afwijkende uitgangspunten zijn overeengekomen en voor zover er geen wettelijke voorschriften 

zijn. 

6. Aan instellingen waaraan langlopende geldleningen of investeringssubsidies worden verstrekt een 

rentevergoeding vragen van 3 procent. 

7. De fiermijnen en criteria die Belden voor de waardering en afschrijving van activa, confiorm bijlage 

1 van de stukken, vaststellen. 

8. Met ingang van 1-1-2019 de volgende reserves opheffen: 

- reserve Mefiropoolregio Amsterdam en het saldo toevoegen aan de egalisatiereserve; 

- reserve duurzaamheid en het saldo toevoegen aan de reserve milieubeleid; 

reserve BotterwerF (waarvan het saldo bij de decemberactualisering 2018 of is toegevoegd 

aan de reserve stedelijke vernieuwing); 

en via de juni-actualisering 2019 to verwerken in de begroting. 

9. De criteria die Belden voor vorming en vrijval van reserves en voorzieningen, conform bijlage 2 

van de stukken, vaststellen. 
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Het door de raad penomen besluit: 

In meerderheid (23 stemmen voor en 3 tegen) conform voorstel, met uitzondering van besiispunt 
8, 2e streepje, besloten. Tegen stemde de fractie van Dorpsbelangen Huizen. 

In meerderheid (21 stemmen voor en 5 tegen) conform beslispunt 8, 2e streepje, besloten. Tegen 
stemden de fracties van Dorpsbelangen Huizen en ChristenUnie. 
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e riffier, De voorzitter, 
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