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Amendement afvalstoffenheffing.

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen:

het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-
041030;
het voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2023,
kenmerk 2022-042734;
het voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de afvalstoffenheffing Den Helder
2023, kenmerk 2022-034284;

besluit:

de volgende passage toe te voegen aan het eerste beslispunt van het ontwerpbesluit
2022-041030 (vaststelling programmabegroting 2023):
", met dien verstande dat de geraamde opbrengst afvalstoffenheffing wordt verlaagd met
€ 515.000,-";

II het bedrag genoemd in beslispunt 5 van het ontwerpbesluit 2022-042734 (eerste
wijziging programmabegroting 2023), te verlagen met€ 500.000,-;
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ö lichting:
Den Helder heeft ook een aantal flinke uitdagingen. Er zijn veel Heldenaren die te maken
hebben met kansenongelijkheid, werkloosheid en armoede. Het huren of kopen van een huis
is ook in Den Helder voor steeds meer mensen moeilijk haalbaar. Daar komt bij dat we ons
in een heftige periode bevinden. Na de coronapandemie kregen we te maken met de
grootste oorlog op ons continent sinds de Tweede Wereldoorlog. De gevolgen daarvan
merken wij allemaal. De inflatie is ongekend hoog en de energierekening wordt steeds
lastiger te betalen. Juist in zo'n periode is het belangrijk dat de gemeente en inwoners
samen de uitdagingen aangaan. (Coalitieakkoord 2022 - 2026)

Fractie Pastoor,
Michel Pastoor

9.A.

De meeropbrengst is€ 515.000,- van alleen de afvalstoffenheffing al, is wat de inwoners
extra kwijt zullen zijn op alles wat nog komen gaat. OZB, andere heffingen, boodschappen
en bovengenoemde problemen dragen er niet aan bij.



Dit kunnen we op een andere manier verwerken door bijvoorbeeld de ambitie van een
ambassadeurschap van € 50.000,- voor 2023 uit te stellen naar 2024 of te verwerpen/aan te
passen. Verder kan de capaciteitsvraag eventueel worden verlaagd met€ 500.000,
eventueel bij noodzaak verhogen, per periode bij een positief resultaat c.q. circulaire, of per
ruimtevrager beslissen na bespreking in desbetreffende commissie.
Hierbij niet te vergeten dat er eind 2021 ook eenzelfde capaciteitsvraag is afgehandeld van
€ 450.000,- (Zaaknummer: 2021-059612)

De overige€ 15.000,- kunnen we dragen vanuit het positieve resultaat van de stand van de
begroting van € 126.000,- In de septembercirculaire komt ook een positief van € 1.900.000,
Verder kan ook gedacht worden om de forensenbelasting en de toeristenbelasting niet met
3,3% te verhogen maar met 10% waardoor forensenbelasting een voordeel krijgt van
verwacht€ 76.000,- en de toeristenbelasting € 75.100,- wat totaal € 151.100 voordelig in kan
houden.

Andere oplossingen zijn eventueel ook wenselijk of ter aanvulling, maar voor vele mensen, is
elke euro op dit moment er 1, die ze niet kunnen missen zoals ook beschreven in het
coalitieakkoord.
Wethouder Wouters 13-10-2022: 'Dat betekent dat er ergens anders geld op de begroting
gevonden moet worden.'

De raad bepaalt zelf de verhoging van afvalstoffenheffing voor de inwoners. Tevens: de raad
kan ook bepalen, dat inwoners die de lasten mogelijk niet kunnen dragen, dit deels ten laste
van de gemeente komt en niet gezocht wordt naar een 100% dekking, waardoor andere
inwoners meer moeten betalen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt het volgende voor:
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De belasting bedraagt per belastingjaar per perceel€ 475,00.
2. Indien uit de Basisregistratie Personen blijkt dat het perceel wordt gebruikt door één
persoon, bedraagt de belasting per belastingjaar per perceel€ 313,00.

Wij stellen u voor de tarieven voor 2023 gelijk te houden aan de tarieven voor 2022:
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De belasting bedraagt per belastingjaar per perceel€ 455,40.
2. Indien uit de Basisregistratie Personen blijkt dat het perceel wordt gebruikt door één
persoon, bedraagt de belasting per belastingjaar per perceel€ 299,64.


