
 

D66-Amendement  1 

Minder verhoging OZB dan collegevoorstel 
 

 
D66 stelt in dit amendement voor de relevante teksten en 
cijfers in de begroting 2013-16 op de logische plaats als volgt 
te veranderen: 
 
 
 
Cijfermatig 
     

   opbrengst opbrengst     groei 
           toename in 
% 

   OZB 2012  OZB 2013 in euro   

collegevoorstel woningen 3969465  4587412 617947  15,6 

  niet-wonen 1720100  1823000 102900  6,0 

         

         

voorstel d66 woningen 3969465  3969465 0  0,0 

  niet-won 1720100  1770100 50.000  2,9 

VOORDEEL VOOR DE BURGERS DOOR VOORSTEL D66  670.847   

                      dus 670.000 euro minder lasten 
 

Tekstuele toelichting: 

Burgers minder belasten door het OZB-tarief niet met 18,8%, maar het tarief met 3% te 

laten stijgen. Impliceert NUL opbrengstverhoging!! 

 

 

 

 



 

 

D66-amendement  2 

Ander opzet  Milieuheffingen 

 

D66 stelt in dit amendement voor de relevante teksten en cijfers in de begroting 2013-16 als 
volgt te veranderen: 
 

 

Cijfermatig: 

      

   opbrengst opbrengst    groei 

   2012  2013 in euro's 

collegevoorstel      

      afvalstoffenheffing 3395710  2989566 -406144 

 rioolheffing 3225000  3225000 0 

 totaal milieu 6620710  6214566 -406144 

voorstel d66      

 afvalstoffenheffing 3395710  2989566 -406144 

 rioolheffing 3225000  3631144 406144 

 totaal milieu 6620710  6620710 0 
NADEEL VOOR DE BURGERS DOOR VOORSTEL 
D66   -406.144 

      
dus ruim 400.000 meer 
lasten 

 

Tekstueel: 

De milieuheffingen blijven in totaliteit gelijk, dus verlaging afvalstoffenheffing niet voor 

OZB gebruiken, maar gebruiken om toekomstige grote tekorten op de rioolheffing te 

compenseren. 



 

 

D66-amendement 3 

 

Nul % stijging woonlasten  

 

D66 stelt in dit amendement voor de relevante teksten en cijfers in de begroting 2013-16 als 
volgt te veranderen: 
 

Nul % stijging woonlasten  

 

woonlastenbecijfering        

collegevoorstel         

 ozb  3969465  4587412 617947  %-groei  

 afvalstoffen 3395710  2989566 -406144  woon-  

 rioolheffing 3225000  3225000 0  lasten  

 totaal  10590175  10801978 211803  2,00  

voorstel d66         

 ozb  3969465  3969465 0    

 afvalstoffen 3395710  2989566 -406144    

 rioolheffing 3225000  3631144 406144    

 totaal  10590175  10590175 0  0,00  
 

 

tekstueel 

De woonlasten zullen in totaliteit niet met 2% laten stijgen, maar gelijk blijven tov 2012.

  



 

 

D66-amendement  4 

Lening Borchuus Varsseveld 

D66 stelt in dit amendement voor de volgende teksten en cijfers aan de begroting 2013-16 op 
de logische plaats als volgt toe te voegen : 
 

 

Borchuus Varsseveld     

   2013 2014 2015 2016 

 kosten geldlening 28000 28000 27500 27500 

       
 

Tekstueel: 

Een eenmalige rentevrije lening aan Borchuus Varsseveld geven van € 700.000,- 

 

 

 



 

D66-amendement  5 

D66 stelt in dit amendement voor de volgende teksten en cijfers aan de begroting 2013-16 op 
de logische plaats als volgt toe te voegen : 
 

Subsidie Schuldhulpmaatjes 
     

   2013 2014 2015 2016 

 subsidie  16000 16000 16000 16000 

       
 

 

Tekstueel 

Een structurele subsidie aan de  Schuldhulpmaatjes geven van € 16.000 per jaar. 

 



 

 

D66-amendement  6 

Bezuinigingen deels terugdraaien en veranderen 

D66 stelt in dit amendement voor de volgende teksten en cijfers aan de begroting 2013-16 op 
de logische plaats als volgt te veranderen : 
 

Cijfermatig 

 

Collegevoorstel  mbt bezuinigingen: 2013 2014 2015 2016  

         

      * welzijnswerk  -50000 -150000 -450000 -450000  

      * schoolzwemmen -18000 -40000 -40000 -40000  

       * peuterspeelzalen -20000 -92500 -129500 -185000  

 Totale bezuiniging college -88000 -282500 -619500 -675000  

Voorstel d66, wijziging t.o.v. collegevoorstel     

      * welzijnswerk  -50000 -50000 -100000 -200000  

      * schoolzwemmen 0 0 0 0  

       * peuterspeelzalen -20000 -20000 -92500 -92500  

 Bezuiniging vlgs d66 -70000 -70000 -192500 -292500  

Extra te dekken door voorstellen d66 18000 212500 427000 382500  

Extra terugdraaien bezuinigingen 2012      

      * onderhoud wegen  100000 100000 100000 100000  

     * jeugd- en onderwijsfaciliteiten 20000 60000 100000 100000  

       * bezuiniging zwembaden   200000 200000 200000  

Totaal kost  terugdraaien bezuinigingen      

vlgs alternatief van d66 dus:  138000 572500 827000 782500  
 

Tekstueel: 

De door college voorgenomen bezuinigingen (deels) terugdraaien, dan wel  

verbeteringen in 2016 t.o.v. Collegevoorstellen 

a. jeugd- en onderwijsvoorzieningen ( + 100.000) 

b. welzijnswerk (+ 200.000) 

c. schoolzwemmen (+ 40.000) 

d. peuterspeelzalen ( + 92.500) 

e. onderhoud wegen (+100.000)  

f. zwembaden (+ 200.000) 



 

D66-amendement  7 

Bezuinigingen voor de dekking van de voorstellen van D66 
 
D66 stelt in dit amendement voor de volgende teksten en cijfers aan de begroting 2013-16 op 
de logische plaats als volgt te veranderen: 
 

Cijfermatig: 

Bezuinigingen op DRU-complex  2013 2014 2015 2016 

         

gemiddeld netto te behalen bezuiniging   700000 700000 700000 700000 
 

Bezuiniging op bestuurskosten 2013 2014 2015 2016 

* raadsvergoedingen 10% verlagen 50000 50000 50000 50000 

* Ook college + dir.  worden ZZP-ondernemer  40000 80000 80000 80000 

* niet meer in DRU- complex vergaderen 60000 120000 120000 120000 

Totale bezuiniging   150000 250000 250000 250000 

        

        

* Verder uitstellen geplande investeringen = verlaging stelpost kapitaallasten 

  2013 2014 2015 2016 

Collegevoorstel:  300000 600000 600000 600000 

Voorstel d66 300000 300000 300000 300000 

Besparing d66 0 -300000 -300000 -300000 

      
 

Tekstueel:  

1. De extra maatregelen van D66 vergroten het tekort, dus financieel te dekken door 
alternatieve bezuinigingen: 

a. verlagen jaarlijkse lasten gehele DRU-complex, dus subsidie cultuurfabriek, 
maar ook andere DRU-projecten, privatiseren o.a. horeca enz enz met in 

totaliteit € 700.000 

b. andere bezuinigingsvoorstellen:  

i. formatie College van B&W+ directeur bestuursdienst verlagen, idem 
raadsbudgetten  

ii. voortaan alle vergaderingen in gemeentehuis houden; niet meer in 
de DRU 

iii. nu ook investeringsvolume voor de jaren na 2013 sterk verlagen; 
minder schulden maken! 


