
AMENDEMENTnr.: A a.2
I

gERAC[IE
PASTOOR

datum raadsvergadering:

l Novena 2oz2
aangenomen / verworpen / ingetrokken
c.

Amendement forensenbelasting (begroting)

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022, gelezen
het voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023, kenmerk 2022-041030;

besluit

1. 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 van de forensenbelasting wordt
verhoogd met € 70.000,-."

Stadspartij Den Helder

H. van Dongen

Fractie Pastoor Go.f.ls
vèco)e-

Toelichting:

De tarieven voor de forensenbelasting worden met 3,3 % worden verhoogd. De te
verwachten inflatie voor 2023 zal boven de 3,3 % komen te liggen. Forensenbelasting is
bedoeld voor personen die gebruikmaken van de voorzieningen binnen de gemeente.
Wanneer de forensenbelasting met 12,5% wordt verhoogd leidt dit tot een opbrengst van
€ 854.477 wanneer wordt gerekend met de cijfers van 2022 (Berekening: 784.600/1,033 x
1,125). De meeropbrengst voor 2023 bedraagt dan€ 854.477 minus het begrote bedrag van
2022 € 784.600 is€ 69.877; afgerond € 70.000.
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