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Op donderdag 31 januari 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie HAP over de 

publicatie in de Telegraaf van dezelfde dag over een onderzoek naar de stijging van de 

tarieven van de Onroerende Zaak Belasting (OZB). Onderstaand treft u de beantwoording 
aan. 

Vraag 1: Kan het college aangeven hoe het verschil in de tariefstelling is ontstaan tussen de 

door het college gecommuniceerde inflatiecorrectie van 2,1% en de uiteindelijke verhoging 

van 4,7%? 

Antwoord: wij verwijzen u naar de programmabegroting 2013-2016 en de behandeling van 
dit document op 8 november 2012. 

In de programmabegroting 2013-2016 staat op blz. 141 vermeld: 

"We gaan voor 2013 uit van een stijgende lastendruk van 2,25% voor de burgers. Bij de 

vaststelling van de tarieven houden we rekening met twee factoren: 

1. de gemiddelde stijging of daling van de WOZ-waarden. De waardedaling is voorlopig bij 
woningen op 2,25% uitgekomen en bij de niet woningen op 4,5%. 

2. de inflatiecomponent volgens de economische verkenningen van het Centraal Plan 
Bureau." 
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Ons kenmerk 2013.0008309 
Volgvel 2 

Tijdens de raadsvergadering op 8 november 2012, (blz. 38 van het verslag) heeft de 
portefeuillehouder Financiën het volgende gemeld: 

"Wat wij doen, is de waardedaling eerst herstellen. Daarmee wordt de lastendruk niet 

verhoogd, want dat blijft echt hetzelfde bedrag, gemiddeld genomen, laten we dat vooral er 

steeds bij zeggen, en daar bovenop komt die 2,25%" 

Vraag 2: Is het college bereid om dit, via de geëigende kanalen, naar onze inwoners te 

communiceren? 

Antwoord: wij hebben steeds gecommuniceerd dat het om de stijging van de effectieve 
lastendruk gaat. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
bJ gemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

( de eer t ris, êjburgemeester, 

Gl rugman 


