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AMENDEMENT

Veldhoven

Onderwerp Geen OZB-verhoging
Datum 12 november 2019
Ingediend door Lokaal Liberaal, BPV, VSA
Naar aanleiding van Vaststellen Programmabegroting 2020
Programma Paragraaf 2-2-1._____________________________________________

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november
2019,

kennis genomen hebbend van:
4 De concept-programmabegroting voor 2020;
4 Het voorstel van het college om de Onroerend ZaakBelasting (OZB) in 2020 

met 13,40Zo te doen verhogen, en daarmee het voornemen van het college om 
de voor drie jaar vastgestelde OZB verhoging en inflatiecorrectie daarop, in 
2020 in een keer te gaan heffen bij de huiseigenaren en bedrijven;

overwegende dat:
4 Het college van burgemeester en wethouders zich hiermee in de ogen van 

Lokaal Liberaal bedient van de gemakkelijkste manier om een groot deel van 
het begrotingstekort voor 2020 te dekken;

4 Met deze extreme OZB verhoging van meer dan 13,407o in 2020 een onterechte 
en veel te forse graai wordt gedaan in de portemonnee van de Veldhovense 
huiseigenaren en bedrijven;

4 De koopkrachtstijging waar het kabinet over spreekt voor huiseigenaren in 
Veldhoven ruimschoots teniet wordt gedaan door de voorgestelde hoge OZB 
verhoging,

4 Er ook andere manieren zijn om de gemeentebegroting sluitend te krijgen;
4 De gemeente Veldhoven per 1000 inwoners uitgaat van 6,9 fte terwijl landelijk 

de gemiddelde norm 6,3 fte per 1000 inwoners is;
4 Dit betekent dat onze gemeente 27 fte meer in dienst heeft dan de gemiddelde 

landelijke norm;
4 Door het aantal fte in overeenstemming te brengen met de gemiddelde norm 

er structureel 27 fte bezuinigd kan worden, wat, uitgaande van een gemiddeld 
salaris- en aanverwante kosten van 80.000,- euro per jaar per fte, een jaarlijks 
bedrag van ruim 2,3 miljoen euro minder uitgegeven hoeft te worden aan de 
ambtelijke organisatie;

4 Deze coalitie stelt dat OZB geen sluitpost mag zijn van de begroting

spreekt uit het raadsbesluit 19.096 als volgt te wijzigen:
» De OZB-verhoging van 13,407o in zijn geheel per 2020 te doen schrappen;
» De dekking hiervoor te vinden in het structureel verlagen van het aantal 

formatieplaatsen bij de gemeente Veldhoven naar de gemiddelde landelijke 
norm van 6,3 fte per 1000 inwoners;

» Hiermee structureel jaarlijks een bedrag van ruim 2 miljoen euro te bezuinigen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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