
 

 

AMENDEMENT 

 
Onderwerp Onroerende Zaak Belasting (OZB) 

Datum 10 november 2020 

Ingediend door Lokaal Liberaal, VSA 

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2021-2024 

Programma 2.2.1 onder 1 Lokale heffingen / Onroerende zaakbelasting 

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020, 

 

kennis genomen hebbend van: 

 

 De concept programmabegroting voor 2021; 

 

overwegende dat: 

 Het college opnieuw het voornemen heeft om de rekening voor de gemeentelijke 

financiële tekorten neer te leggen bij de Veldhovense huiseigenaren en bedrijven; 

 De Veldhovense huiseigenaren en bedrijven over dit jaar reeds ruim 14% OZB 

verhoging voor de kiezen hebben gekregen; 

 Dit de OZB verhoging was voor drie jaar (2020-2021 en 2023) die in een jaar (2020) 

bij huiseigenaren en bedrijven in rekening is gebracht; 

 Het college nu toch weer een extra OZB verhoging van 5% per jaar plus daarbij de 

jaarlijkse indexering van ongeveer 2%, totaal 7% extra dus per jaar voor de 

komende vier jaar wil doorvoeren; 

 Hiermee de huiseigenaren en bedrijven nogmaals een extra OZB rekening krijgen 

van over deze jaren gerekend ruim 25%; 

 Lokaal Liberaal deze extra OZB verhoging ongehoord vindt en tevens in deze voor 

velen al zeer zware (financiële) tijd onverantwoord voor hen die de rekening 

gepresenteerd krijgen, de Veldhovense huiseigenaren en bedrijven; 

  

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 20.075 als volgt te wijzigen: 

1. af te zien van de extra OZB verhoging voor de komende vier jaar van in totaal ruim 

25%; 

2. de dekking in de begroting hiervoor te vinden in onder andere het slanker maken 

van de gemeentelijke organisatie; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 

 
 

Stemming 27 stemmen – (AANGENOMEN / VERWORPEN) 

Voor 4 stemmen (VSA, Lokaal Liberaal) 

Tegen 23 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, PvdA, CDA, D66, 
BPV) 
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