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Amendement sterkste schouders, zwaarste lasten

De raad van de gemeente Huizen
in vergadering bijeen op 31 oktober 2019,
gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het “Reglement van
orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015”,

gelezen het voorstel voor de bezuinigingsvoorstellen van het college zoals gevoegd bij het
raadsvoorstel dd. 22 oktober 2019, nr. 2.6, betreffende “Programmabegroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023”, en het voorstel van het college van 22 oktober 2019, nr. 2.5
over de “Belastingsmaatregelen 2020”

overwegende dat:
. volgens de meerjarenraming in meerjarenperspectief geen sluitende begroting kan

worden gepresenteerd;
. het college het begrotingstekort in meerjarenperspectief onder anderen door middel van

een pakket van bezuinigingsmaatregelen wil verkleinen;
. de bezuiniging op met name de Regeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken (RTC) een

specifieke groep van inwoners onevenredig hard treft;
. in het coalitieakkoord voor deze raadsperiode onder 2.6.2 onder meer is opgenomen:

“De inkomensgrens voor de Regeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken (RTC) blijft
gehandhaafd op 130% van het sociaal minimum” en het daarom verbazing wekt dat
thans een bezuinigingsvoorstel wordt voorgelegd dat in strijd is met deze afspraak;

. uit de weerstandscapaciteit blijkt, dat de belastingcapaciteit voor de QZB voor circa 35%
wordt benut;

. een eenmalige structurele verhoging van de OZB-tarieven met 10% (in plaats van de
inflatiecorrectie 2,4%) een extra opbrengst oplevert van € 351 .000, waarmee het op de
RTC te bezuinigen bedrag van € 360.000 in het meerjarenperspectiefwelhaast kan
worden gecompenseerd;

. met deze maatregel de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen;

besluit:
1 . aan beslispunt 1 van het voorstel over “Belastingmaatregelen 2020” toe te voegen: “met

dien verstande dat het in artikel 5 van de ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen
2020’ vermelde percentage’s van de heffingsmaatstaf met 10% worden verhoogd in
plaats van 2,4%”

2. Aan beslispunt 2 van het voorstel over “Programmabegroting 2020 en meerjarenraming
2021-2023” wordt toegevoegd: “met dien verstande, dat de bezuinigingsmaatregel op het
RTC-budget, vermeld onder nr. 6 van het overzicht van bezuinigingsmaatregelen, komt
te vervallen.”
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