
Addendum raadsvoorstel: (Meerjaren)programmabegroting 2021 – 2024 c.a. 
 
In de (meerjaren)programmabegroting 2021 – 2024 c.a., welke in de raadsvergadering van 9 
november 2020 wordt behandeld, is op enkele onderdelen informatie opgenomen die dient te worden 
gewijzigd.  
 
Ten opzichte van de aangeboden (Meerjaren)programmabegroting 2021 – 2024 c.a. dienen de 
onderstaande wijzigingen in de plaats gesteld gelezen en vastgesteld te worden. Het gaat om 
aanpassingen aan de: 

1. (Meerjaren)programmabegroting 2021 – 2024; 
2. Regeling kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen 2021. 
3. Najaarsrapportage 2020 

 
1. Programmabegroting 

 Pagina 53. De term ‘kaders’ dient te worden gelezen als ‘bouwstenen’ m.b.t. 
gebiedsmarketing. 

 Pagina 121. Belastingcapaciteit. In de rij met woonlasten dienen bedragen van de 
prognoses voor 2020, 2021, 2022, 20223 en 2024 voor alle jaren gelezen te worden als 
€ 755. De hele rij met percentages Belastingcapaciteit dient te worden gewijzigd. De 
gegevens in tabel op pagina 121: 
 

 
 

Rekening Rekening                      Prognose 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Woonlasten in  709 721 699 753 753 753 753 

Landelijk 
gemiddelde 

721 740 776 776 776 776 776 

Belastingcapaciteit 95,5% 94,3% 90,1% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 

 
dienen te worden vervangen door de gegevens in de onderstaande tabel. 
 

 
 

Rekening Rekening                      Prognose 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Woonlasten in  709 721 755 755 755 755 755 

Landelijk 
gemiddelde 

721 740 776 776 776 776 776 

Belastingcapaciteit 98,3% 97,4% 97,3% 97,3% 97,3% 97,3% 97,3% 

 
     

 Pagina 194. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden. De bedragen € 731 bij 
kolom 2020 en € 769 bij kolom 2021, dienen te worden gelezen als € 755 bij kolom 2020 
en € 755 bij kolom 2021.   

 
2. Regeling KWIJTSCHELDINGSREGELING voor gemeentelijke belastingen 2021 

 Pagina 1. Artikel 2. Kwijtschelding voor.  
Kwijtschelding wordt uitsluitend verleend voor: 
a. afvalstoffenheffing genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel behorende bij de  

verordening afvalstoffenheffing 2021, per perceel: 
1 het vaste belastingtarief; 
2 het gedifferentieerde tarief, waarvoor geldt: 

- maximaal 13 aanbiedingen restafval door gebruikmaking van de minicontainer; 
- maximaal 37 aanbiedingen restafval door gebruikmaking van de (ondergrondse) 
container; 
Maximaal 37 aanbiedingen restafval door gebruikmaking van de ondergrondse 
container, dient te worden gelezen als maximaal 52 aanbiedingen restafval door 
gebruikmaking van de (ondergrondse) container; 

 
3. Najaarsrapportage 2020 

 Pagina 4. In 2019 ontstond in China een nieuwe variant van het coronavirus (COVID-19). 
Dit nieuwe virus verspreidde zich begin 2020 naar Europa en de rest van de wereld en 



werd op 11 maart officieel tot pandemie bestempeld door de Wereld Gezondheids 
Organisatie (WHO). 
COVID-19 is een besmettelijk virus met een geschat mortaliteitscijfer van 6%.  
COVID-19 is een besmettelijk virus met een geschat mortaliteitscijfer van 6%, dient te 
worden gelezen als COVID-19 is een besmettelijk virus met een geschat mortaliteitscijfer 
van 0,3%. 

 
Voorgesteld wordt om de aangeboden (Meerjaren)programmabegroting 2021 – 2024, Regeling 
kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen 2021 en de Najaarsrapportage 2020 na vaststelling 
door de gemeenteraad te vervangen door herziene versies met de hiervoor aangegeven 
aanpassingen.  
 


