
Gemeente

oosenR
-rD

(D
(D

daal
UÜi-i

Datum 08 januari 2016

Onderwerp Dit betaatt u in 2016

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder T. Theunis

Schriftelijke vraag

ln BndeStem van afgelopen woensdag konden we een artikel lezen over hoeveelde lokale

lasten voor 2016 in de meeste gemeenten in West-Brabant stijgen.

Uitzondering hierop "voor huishoudens met koopwoning" zijn de gemeenten Waalwijk,

Moerdijk, Werkendam, Breda en Bergen op Zoom.

Hierover heeft de VLP de navolgende vraag

l.Waarom lukt het een aantalgemeenten wel om de lasten voor burgers in 2016 te

verlagen en waarom lukt het de gemeente Roosendaalsteeds maar niet, en is

Roosendaal als gevolg daarvan nu tot een van de duurste gemeenten in de regio

geworden voor huishoudens met een koopwoning?

Namens de fractie VLP,

Wilbert Brouwers



Wij beantwoord'en uw vraag als volgt.

ln de beantwoording van uw vraag zijn de besluiten genoemd van de gemeenteraad met

betrekking tot de lasten voor de burgers bij de behandeling van de begroting 2016. De

structurele ruimte in de begroting is door de raad ingevuld ten behoeve van tal van

doeleinden. Door de raad zijn geen voorstellen in meerderheid aangenomen gericht op

lastenverlaging. Er is dus geen sprake van het "niet lukken om lasten te verlagen".

lndien de raad lastenverlaging nastreeft kan zij dit doen door het college hiertoe opdracht

geven en/of de begroting te wijzigen.

Bij de vaststelling van de begroting 2016 heeft de raad besloten de tarieven van de

gemeentelijke heffingen voor 2016 met 1,3% inflatiecorrectie te verhogen.

Tevens is besloten om de waardeontwikkeling van de W9Zwaarden te verdisconteren in de

tarieven van de woningen en niet-woningen van de OZB.

Op basis van de te ven¡rachte waardeontwikkeling van de woningen (+ 1,5o/o) is het OZB

tarief voor de woningen verlaagd metO,2o/o en voor de niet-woningen (-1,5o/o) met 2,8o/o

verhoogd.

Destijds is besloten dat reiniging en riolering gesloten financieringen zijn. Dit betekent dat de

kosten 100o/o worden gedekt door de opbrengsten. Onderdeel van de kosten zijn de

kwijtscheldingen; in 2015 bedragen de kwijtscheldingen totaal ca. € 1,4 miljoen.

Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2016 is besloten om het vast tarief van de

afvalstoffenheffing te verlagen met € 5 en het tarief van de lediging van een

restafvalcontainer te verhogen met € 0,10.

Voor het tarief van de rioolbelasting is het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk

RioleringsPlan (VGRP) de basis. Daarin is besloten dat het tarief jaarlijks wordt verhoogd

met 1,9% + de inflatiecorrectie, in 2016 1,3o/o; totaal dus 3,2o/o in 2016.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouder,

Namens deze,

Toine Theunis,

Wethouder financiën


