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AGENDAPUNT 

NR   
7  

Onderwerp Vaststellen Begroting 2011 – tariefstijging OZB 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 2 november 2010 

Inhoud 

 

 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Beslispunt 1: vaststellen Begroting 2011, 

Toevoegen: 

Daarbij de tariefstijging van de OZB vast te stellen op 1,5%, het tekort 

ad € 36.000 te dekken uit het positieve saldo van de begroting.  

Toelichting  

 

De begroting gaat uit van 2% inflatie. Het huidige cijfer is 1,57%. Het 

gemiddelde de afgelopen 5 jaar is 1,472%. Andere gemeenten schatten de 

inflatie ook op maximaal 1,5%.  

Het coalitieakkoord geeft aan dat de maximale verhoging de inflatie zou zijn. 

Dat houdt niet in dat hiervan gebruik moet worden gemaakt. 

Gemeentebelangen vindt dat er een verkeerd signaal met de verhoging van 

2% wordt afgegeven, temeer daar deze discutabel is gezien het 

meerjarenverloop. 

 

Het begrotingssaldo is totaal € 230.000 

Naam en 

ondertekening  

Gemeentebelangen BES,  

Thijs Bijl.  

 



Amendement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDAPUNT

NR   
7  

Onderwerp Vaststellen  Begroting 2011 – tarief hondenbelasting 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 2 november 2010 

Inhoud 

 

 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Beslispunt 1: vaststellen Begroting 2011, 

Toevoegen: 

Daarbij het tarief van de hondenbelasting voor eerste en volgende 

honden vast te stellen op € 75,-  

Het tekort van circa € 60.000 te dekken uit het positieve saldo van de 

begroting  

Toelichting  

 

Gemeentebelangen vindt dat er een diervriendelijk beleid moet worden 

gevoerd. Daarnaast is gebleken dat het bezit van honden sociaal positieve 

effecten heeft op de bezitters en fysiek kan bijdragen aan de gezondheid. 

Nu de gemeente Bergen het hoogste tarief heeft, acht Gemeentebelangen 

het gewenst dit tot een normaal tarief te verlagen. Daarbij kan worden 

aangetekend dat er ook gemeenten zijn die in het geheel geen 

hondenbelasting. Zo heeft de gemeente Heerhugowaard deze vorig jaar 

afgeschaft. 

Het begrotingssaldo is in totaal € 230.000 

Naam en 

ondertekening  

Gemeentebelangen BES,  

Thijs Bijl.  

 



Amendement 
 

 

 

 

AGENDAPUNT 

NR   
7  

Onderwerp Vaststellen Begroting 2011 – tarief toeristenbelasting 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 2 november 2010 

Inhoud 

 

 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Beslispunt 1: vaststellen Begroting 2011, 

 

Toevoegen: 

Daarbij het tarief van de toeristenbelasting te handhaven op € 1,25 per 

persoon per nacht, het aantal overnachtingen voor 2011 vast te stellen 

op het huidige niveau van 1,2 mln. 

 

Toelichting  

 

De begroting gaat er van uit dat er 20% minder overnachtingen zijn geweest 

in 2009, hetgeen ook 2010 zou gelden. Ook de jaren hierna blijft het kommer 

en kwel voor de exploitanten gezien de visie als in de begroting 

aangegeven.  

Gemeentebelangen twijfelt aan dit uitgangspunt. Juist nu komen er signalen 

naar buiten dat de toerist veel meer in eigen land blijft en de markt in onze 

toeristische regio aantrekt. Als onze interpretatie juist is, d.w.z. het aantal 

overnachtingen blijft op 1,2 mln, is er geen tekort en behoeft de begroting 

niet te worden bijgesteld. Wel is vermelding in de risicoparagraaf op zijn 

plaats, hetgeen nu ook had moeten plaatsvinden. 

Bovendien vindt Gemeentebelangen dat de toeristenbelasting geen 

sluitende inkomstenpost moet zijn, gerelateerd moet worden aan het aantal 

bezoekers. De gemeentebegroting laat immers ook geen koppeling zien aan 

de uitgaven voor het toerisme. Gespiegeld aan omliggende vergelijkbare 

gemeenten, is het tarief al hoog. Vandaar dat wij voorstellen het tarief te 

handhaven. 

 

Naam en 

ondertekening  

Gemeentebelangen BES,  

Thijs Bijl.  

 



AMENDEMENT 

AGENDAPUNTNR 

(in te vullen door bureau griffier) 

 7 

Onderwerp Vaststellen Begroting 2011 -  opbrengst OZB 2011 

 De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  

 2 november 2010 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:  

Beslispunt 1: vaststellen Begroting 2011, 

Toevoegen: 

Daarbij de opbrengst  OZB voor 2011 te verhogen met 1,5% 

 

Toelichting Alhoewel de verhoging van de OZB  niet expliciet in de besluitvorming 

is opgenomen, maar wel degelijk deel uitmaakt van het structureel 

sluitend maken van de begroting 2011 en volgende jaren wordt door de 

fractie van de VVD voorgesteld de tarieven OZB  met 1,5% te 

verhogen, zijnde het verwachte inflatiecijfer voor 2011, zoals dat in de 

Macro Economische Verkenning (MEV) is opgenomen. 

In de kaderbrief 2011 van het college zijn criteria opgesteld m.b.t. de 

belastingtarieven. Voor de OZB is uitgegaan van een basisstijging  van 

1,5% van de opbrengst. 

Tijdens de totstandkoming van de begroting 2011 is het college 

uitgegaan van een stijging van 2 % , zijnde het inflatiepercentage dat 

het CBS op dat moment aangaf ( september 2010) 

 Gebleken is dat het inflatiepercentage gedurende een jaar fluctueert. 

Had het college om een ander moment in het jaar het inflatiepercentage 

genomen dan zou dat bijv. ook 0,81% geweest kunnen zijn. 

De VVD is voorstander om voor 2011 en de volgende jaren het 

inflatiepercentage te hanteren zoals dat in de MEV voor het komende 

jaar is aangegeven. 

 Door aanpassing van de voorgestelde verhoging van de opbrengst 2% 

naar 1,5% realiseren wij ons dat er een”gat “’in de begroting 2011 en 

volgende jaren  ontstaat van € 36.000. 

Dit gat kan worden opgevangen door de meevallende 

septembercirculaire  van € 195.000  

Naam en ondertekening  

VVD gemeente Bergen 

Jan Houtenbos 



AMENDEMENT 

AGENDAPUNTNR 

(in te vullen door bureau griffier) 

 7 

Onderwerp Vaststellen Begroting 2011 – tarief toeristenbelasting 

 De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  

 2 november 2010 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Beslispunt 1: vaststellen Begroting 2011, 

 

Toevoegen:  

Daarbij de tarieven toeristenbelasting voor 2011 te verhogen met 

1,5% 

Toelichting Alhoewel de verhoging van de toeristenbelasting niet expliciet in de 

besluitvorming is opgenomen, maar wel degelijk deel uitmaakt van het 

structureel sluitend maken van de begroting 2011 en volgende jaren 

wordt door de fractie van de VVD voorgesteld de tarieven 

toeristenbelasting met 1,5% te verhogen, zijnde het verwachte 

inflatiecijfer voor 2011, zoals dat in de Macro Economische Verkenning 

(MEV) is opgenomen. 

In de kaderbrief 2011 van het college zijn criteria opgesteld m.b.t. de 

belastingtarieven. Voor de overige belastingen w.o. de 

toeristenbelasting is uitgegaan van een verhoging van 2% van de 

opbrengst. Door een verwachte daling van het  areaal zou dat voor de 

tarieven toeristenbelasting betekenen dat die met 15,6% moeten 

worden verhoogd willen wij in 2011 de opbrengst van   

€ 1.528.150 realiseren. 

Deze verhoging is voor de VVD niet acceptabel. 

Door aanpassing van de voorgestelde tariefsverhoging van 15,6% naar 

1,5% realiseren wij ons dat er een”gat “’in de begroting 2011 en 

volgende jaren  ontstaat van € 155.000. 

Dit gat kan worden opgevangen door de meevallende 

septembercirculaire  van € 195.000  

 

Naam en ondertekening  

VVD gemeente Bergen 

Jan Houtenbos 



AMENDEMENT 

AGENDAPUNTNR 

(in te vullen door bureau griffier) 

 7 

Onderwerp Vaststellen Begroting 2011 - Dekkingsplan  2011 

 De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  

 2 november 2010 

Inhoud  Ondergetekende stelt het volgende  amendement voor: 

 

Aanpassen beslispunt 7 letter a; 

“ de algemene reserve voor 2011 te versterken met  €  

 wat een eenmalig nadeel oplevert van  €  

NB: bedragen kunnen pas ingevuld worden na stemming over de 

andere amendementen 

Toelichting De concept-begroting 2011, zoals die thans door het college aan de 

raad wordt voorgelegd geeft inclusief het  dekkingsplan een voordeel 

van € 230.000 ( blz. 12 van de begroting). Het is onze fractie niet 

geheel duidelijk waarom uw college de begroting meer dan sluitend wil 

maken? 

Door de gevolgen van de septembercirculaire  zal het voordeel zelfs 

toenemen tot  € 425.000. ( en een mogelijk voordeel van het oude wijze 

verantwoorden van de subsidies bij investeringsprojecten!,( voorstel 11-

66 ) 

Door de fractie van de VVD en andere fracties zijn amendementen 

ingediend bij de tarieven/opbrengsten toeristenbelasting, 

forensenbelasting, OZB en hondenbelasting. 

Door de  amendementen die door de meerderheid van de raad zijn 

gesteund wordt het voordelig saldo verminderd tot € 

De fractie van de VVD wil het dekkingsplan voor wat betreft het niet 

versterken van de algemene reserve (beslispunt 7 onder a) aanpassen. 

Bij de perspectiefnota 2011 dient de raad namelijk ingrijpende 

beslissingen te nemen als het gaat om de ombuigingen, daarnaast 

bestaat er op dat moment ook meer duidelijkheid over de exploitatie 

van de “ structuurvisie Winkelkern Bergen ( Mooi Bergen)”. Een sterke 

financiële positie w.o. een algemene reserve kan hierbij van belang zijn. 

Naam en ondertekening  

VVD gemeente Bergen 

Jan Houtenbos 



AMENDEMENT 

AGENDAPUNTNR 

(in te vullen door griffie) 

7 

Onderwerp Vaststellen van de Begroting 2011 - belastingtarieven 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 2 

november 2010, 

Inhoud Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

 

Beslispunt 1, vaststellen Begroting 2011,  

Toevoegen: 

Waarbij de tarieven van de Onroerendzaak belasting, de 

Toeristenbelasting en de Forensenbelasting met niet meer 

dan de inflatiecorrectie van 1,5 % stijgen. 

De dekking van de minder opbrengsten 

2011    € 280.582 uit het begrotingssaldo 

2012   € 222.542 extra efficiency taakstelling interne     
                            bedrijfsvoering 
2013   € 257.231 uit het begrotingssaldo 
2014   € 243.937 uit het begrotingssaldo 
 

Toelichting De begrotingssaldi, na septembercirculaire, zijn ruim voldoende 

om deze minder opbrengsten te kunnen dekken, op 2012 na, 

daarvan is het begrotingssaldo € 0. 

In deze tijd van economische teruggang is het belangrijk om de 

burgers zoveel mogelijk te ontzien. 

Daarnaast is het van belang om de toeristische sector niet 

onnodig zwaar te belasten. Dat zou leiden tot een verdere 

teruggang van het aantal bezoekers. 

Verder is het voor de toeristische ondernemers van belang dat 

ze weten welke verhoging van de toeristenbelasting ze jaarlijks 

kunnen verwachten. 

 

Naam en ondertekening  

 

 

Jan Mesu                       Anja de Ruiter 

 


