Amendement wijziging Begroting 2016 inzake Belastingheffing van de
gemeente Langedijk
De Raad van de gemeente Langedijk bijeen op 10 november 2015 sprekend over de
Begroting 2016 van de Gemeente Langedijk
Gehoord:
 de beraadslagingen van het Forum van 3 november 2015;
 de inbreng van twee sprekers namens een groep bezorgde burgers tijdens het
Forum van 3 november 2015;
Overwegend:
1. dat het heffen van Precario op ondergrondse leidingen een sluik- en onzichtbare
belasting is;
2. dat burgers op deze manier via de ‘achterdeur’ belast worden;
3. dat de gemeente Langedijk met het invoeren van Precario rechtstreeks ingaat
tegen het advies van de commissie Rinnooy-Kan die namens de VNG, waar de
gemeente Langedijk lid van is, de minister van Binnenlandse Zaken adviseert om
de heffing op Precario zo snel mogelijk af te schaffen;
4. dat dit advies binnen enkele jaren door de Rijksoverheid terug gedraaid kan
worden en wanneer dit het geval is de gemeente Langedijk voor ruim €
1.000.000,= aan invoeringskosten voor niets heeft gespendeerd;
5. dat bij het heffen van Precario de lasten gelijkmatig verdeeld worden over de
burgers van Langedijk, wat inhoud dat de minst draagkrachtigen in onze
gemeente relatief zwaarder belast worden dan de burgers die een zwaardere
financiële last wel kunnen dragen;
6. dat bij invoering van Precario de burger geconfronteerd wordt met een extra
verhoging van 21% BTW over de Precarioheffing;
7. dat de OZB een geëigend, rechtmatig en transparant instrument is om belasting
te heffen;
Besluit:
1. de Precario uit de begroting te schrappen,
Hiervoor in de plaats:
2. de OZB voor de komende jaren te verhogen (zie toelichting);
3. een korting toe te passen op de Apparaatskosten/salarissen;
ChristenUnie:
GroenLinks:
Dorpsbelang:
VVD:
CDA:
Kleurrijk Langedijk:
HvL/D’66:
PvdA:
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Toelichting
Niet doorvoeren van Precario.
Geschatte opbrengst Precario
Kosten invoering Precario
Netto opbrengst
Voorstel:
Opbrengst OZB-verhoging
Korting Apparaatsk./Salarissen

€ 1.927.000,=
€ 1.091.000,=
€ 836.000,=

Zie blz. 55 en 112/113
Zie blz. 55

€
€

Zie onderstaande tabel

Totale opbrengst voorstel:

€ 836.750,=

807.617,=
29133,=

Toelichting:
Op blz. 55 wordt aangegeven dat het invoeren van Precario in 2016 € 1.091.000,= kost.
Geschatte opbrengsten van Precario zijn: € 1.927.000,=. De netto opbrengst is €
836.000,=.
Berekening voorstel verhoging OZB
Tarief 2015
Eig. woning
Eig. niet wo
Gebr. Niet w
Opbrengst

0,1126 %
0,1989 %
0,1593 %

Tarief 2016

Voorstel
CU/GL
0,1174 %
0,1378 %
0,2047 %
0,2403 %
0,1661
0,1949 %
€ 4.646.010 5.453627

Begroting
€ 352,17
€ 614,13
€ 498,22

Voorstel
CU/GL
€ 413,39
€ 720,89
€ 584,82

Voor de jaren daarna een extra OZB verhoging doorvoeren:
2017: € 1.304.000,=: verhoging van € 1.304.000,=
2018: € 1.304.000,=: geen verhoging
2019: € 1.554.000,=: verhoging van € 250.000,=,
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