
    

Amendement
Precariorechten

Artikel 36 Reglement van Orde

1. Ieder lid van de raad kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen indienen. Een  
amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer 
onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. Alleen 
beraadslaagd kan worden over amendementen die ingediend zijn door leden van de raad, die 
de presentielijst getekend hebben en in de vergadering aanwezig zijn.

2. Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement, dat door een lid is  
ingediend, een wijziging voor te stellen (subamendement).

3. Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden 
schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het 
eenvoudige karakter van het voorgestelde -oordeelt dat met een mondelinge indiening kan 
worden volstaan.

4. Intrekking, door de indiener(s), van het (sub)amendement is mogelijk, totdat de besluitvorming  
door de raad heeft plaatsgevonden.

Vergadering
:

Gemeenteraad 9 november 2021

Nummer: Agendapunt 4   

Onderwerp: Raadsvoorstel Begroting 2022

Ondergetekende(n) stelt/stellen bij amendement voor de volgende in de het besluit opgenomen 
tekst:

1. De begroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van het 
Meerjarenperspectief 2023-2025

te wijzigen in:
1. De programma begroting 2022 gewijzigd vast te stellen door middel van een tweede 

begrotingswijziging en kennis te nemen van het Meerjarenperspectief 2023-2025

Middels dit amendement stellen we het volgende voor:

De zin op pagina 48 van de begroting 2022 luidende
"In 2022 wordt voor een deel het wegvallen van de opbrengsten precario op kabels en leidingen 
van nutsbedrijven de OZB verhoogd met € 155.000. Per saldo betekent dit een totale stijging van 
de opbrengst van de OZB met 4,5%"
te wijzigen in 

"In 2022 wordt voor een deel het wegvallen van de opbrengsten precario op kabels en leidingen 
van nutsbedrijven de OZB verhoogd met € 100.000 en € 55.000 te dekken uit het 
begrotingsoverschot van € 287.000 in 2022, € 331.000 in 2023 en € 300.000 in 2024 en voor het 
jaar 2025 de bijdrage uit de algemene reserve te verhogen met € 55.000.. Per saldo betekent dit 
een beperking van de totale stijging van de opbrengst van de OZB tot 3,5%"
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Toelichting:
 Het heffen van precariobelasting op leidingen bij nutsbedrijven en 

ondernemingen zal in 2022 worden afgeschaft;
 Deze belastingmaatregel was vanaf de invoering ervan omstreden 

omdat de verwachting en realiteit was dat nutsbedrijven deze belasting 
zouden doorbelasten in hun tarieven aan burgers en ondernemers,

 Deze doorbelasting zorgt dat de woonlasten van de burgers worden 
verhoogd terwijl de colleges in deze en voorgaande raadsperiodes zich 
altijd hebben voorgestaan dat zij de woonlasten niet zouden doen laten 
stijgen,

 Het college is voornemens een gedeelte van de gederfde inkomsten als 
gevolg van deze maatregel nu om te zetten in een verhoging van de 
OZB en dit zo alsnog en direct wil gaan doorberekenen aan de burgers 
en ondernemers in ons dorp; 

 Middels dit voorstel willen we de impact voor de burgers en 
ondernemingen beperken.
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