
 

 

AMENDEMENT 
 

Onderwerp OZB, teruggeven teveel geheven OZB 2022 

Datum 8 november 2022 

Ingediend door VVD 

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2022-2025 

Paragraaf Lokale heffingen 

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022 
,  

 

kennis genomen hebbend van: 

 De mededeling in de Burap II dat de OZB-heffingen dit jaar onverwacht (en 
ongewild) met bijna een half miljoen euro hoger zijn uitgevallen 

 Het voorstel/voornemen van het college in de programmabegroting 2023-2026, in 
paragraaf Lokale heffingen – blz. 82, om de OZB te laten stijgen met 11,7% 

 Het krantenbericht in het Eindhovens Dagblad van 27 september jongstleden inzake 
de hogere lokale lasten voor Veldhovenaren in 2023 

 
 

overwegende dat: 

 Veldhoven de OZB-tarieven (met de kennis van nu) te hoog heeft vastgesteld 
 De waarde van de nieuw gebouwde woningen en gebouwen hoger uitviel dan van te 

voren werd gedacht 
 De OZB-opbrengsten hierdoor bijna een half miljoen euro hoger uitvielen dan was 

bedoeld 
 De voorgenomen verhoging van 11,7% in 2023 bovenop dit te hoge bedrag uit 2022 

komt, waardoor er nóg meer lastendruk bij de Veldhovense inwoners en 
ondernemers op het bordje komt 

 Ook de Veldhovenaren geconfronteerd worden met fors hogere lasten voor 
levensonderhoud 

 Er een grote meevaller vanuit het gemeentefonds van bijna 35 miljoen euro voor de 
komende jaren is aangekondigd 

 
 
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. [22.093] als volgt te wijzigen: 

De overschotten van 2024 en 2025 te gebruiken om het teveel geinde bedrag uit 
2022 terug te geven aan de Veldhovense inwoners en ondernemers, door de OZB-
opbrengst van 2023 met hetzelfde bedrag van bijna een half miljoen euro te 
verlagen. 

 

Stemming .. stemmen – (AANGENOMEN / VERWORPEN) 

Voor .. stemmen ( ) 

Tegen .. stemmen ( ) 
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