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O n d e r w e r p : Verlaging OZB 
Dit amendement heeft betrekking op 

- de Programmabegroting, voorstel nr. 518649 
- de Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 

2017, voorstel nr. 511570 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13-11-2017, 
gehoord de beraadslagingen 

overwegende dat 
1. de jaarrekening in de jaren 2014, 2015 en 2016 een positief resultaat van om en 

nabij de 3 miljoen euro per jaar heeft laten zien; 
2. de perspectiefnota een goed vooruitzicht biedt; 
3. het college voorstelt de tarieven OZB desondanks te laten stijgen met het 

inflatiepercentage, zijnde 1,6%, 

van mening dat 
1. het huishoudboekje van de gemeente op orde is; 
2. onze inwoners en ondernemers in 2011 de lasten met 42% hebben zien sti jgen; 
3. voor onze inwoners en ondernemers een verdere lastenverlichting nodig is; 
4. er nu jaarli jks OZB-inkomsten van de windmolens in de algemene reserve 

beleidsplan worden toegevoegd, terwijl dit ook rechtstreeks bij de burgers terecht 
kan komen door middel van een verlaging van de OZB, 

besluit 
1. de programmabegroting 2018-2021 vast te stellen, met dien verstande dat de 

tekst op pagina 7 als volgt wordt aangevuld: 
Het beperken van de lastendruk voor onze inwoners en bedrijven heeft een hoge 
prioriteit. De meeste inwoners krijgen in 2018 een lagere aanslag gemeentelijke 
heffingen. Dit is een gevolg van het verlagen van de tarieven voor 
rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB. Daarom is het wenselijk om de 
OZB in 2018 met 1% te verlagen. In verband met de vereiste dat de 
meerjarenprogrammabegroting structureel sluitend moet zijn, worden 
voor het jaar 2018 de OZB-tarieven in de vorm van een eenmalige korting 
met 10/o verlaagd en wordt de dekking daarvoor gevonden door een deel 
van de voorgestelde structurele toevoeging van de OZB windmolens aan 
de reserve beleidsplan (pagina 139) te laten vervallen en het benodigde 
bedrag te benutten voor de verlaging van de OZB. 

2. de Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaak
belastingen 2018 (voorstel nr. 511570) dient in deze lijn te worden 
aangepast. 

3. de financiële consequenties van voornoemde punt te verwerken door 
middel van de eerste begrotingswijziging 2018. 
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