
 

    
Motie  2016        

Via griffier@velsen.nl 

 

Aan de voorzitter van de raad 

Geachte voorzitter, 

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41 Reglement van Orde een 

motie indienen met betrekking tot agendapunt 3 van de vergadering van 30-06-2016. 

Deze motie heeft betrekking op het onderwerp Perspectiefnota 2016. 

De tekst van de motie luidt: 

De raad van de gemeente Velsen,  

Constaterende dat: 

 de gemiddelde gemeentelijke nettolasten tot op heden nog altijd een stijgende lijn 

laten zien; 

 de rioolheffing de komende jaren zal stijgen; 

 de afvalstoffenheffing in 2017 zal dalen; 

 

Overwegende dat:  

 het college in het coalitieakkoord heeft gesteld dat de lastendruk voor onze inwoners 

zijn zorgpunt is; 

 het college in het coalitieakkoord heeft aangegeven dat het de lasten omlaag wil 

brengen; 

 om de lastendruk structureel te verminderen o.a. de afvalstoffenheffing en/of OZB 

(verder) zullen moeten dalen. 

 

Verzoekt het college om: 

 Bij de begroting van 2017 een plan van aanpak te voegen voor het structureel 

verlagen van de lokale lasten; 

 In dit plan van aanpak een concretere ambitie voor het verlagen van de lokale lasten 

te verwerken; 

 Daarbij de verwachtingen van de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing te 

beschrijven; 

 En te onderzoeken in hoeverre o.a. de OZB-lasten zouden kunnen dalen; 

 En daarbij eventuele voorstellen voor financiële ombuigingen aan de raad voor te 

leggen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting:      

mailto:griffier@velsen.nl


 

 

In de afgelopen jaren zijn de gemiddelde nettolasten voor onze inwoners gestegen. 

 

Een overzicht1: 

2013: € 734 

2014: € 750 

2015: € 767 

2016: € 772 

2017: ??? 

 

Het college heeft in het coalitieakkoord2 de ambitie vastgelegd om de lastendruk te 

verminderen. Van een vermindering is helaas nog geen spraken. Maar de tijd begint in deze 

collegeperiode te dringen. 

 

De rioolheffing zal nog verder stijgen. Nog onduidelijk is in hoeverre de afvalstoffenheffing 

verder zal dalen.  

 

De afgelopen twee jaar heeft Velsen bij de Jaarrekening flink wat geld overgehouden. 

Indieners vinden dat onze inwoners dat ook een keer deels mogen terugkrijgen.  

 

Daarom vinden indieners het van belang dat het college met een plan van aanpak komt voor 

de lokale heffingen waarin het aangeeft hoe o.a. de OZB-lasten en afvalstoffenheffing 

structureel zouden kunnen dalen. 

 

30 juni 2016 

 

Fractie    Naam 

Velsen Lokaal   Bram Diepstraten 

                                                           
1 Ref. begrotingen en Coelo 
2 Ref. coalitieakkoord 2015- 8 Sa e  erder ou e  aa  Velse , laatste pagi a, kopje Fi a ië . 


