Houten, 29 december 2018.
Aan burgemeester en wethouders van Houten.
Geacht college,
In uw beantwoording op de schriftelijke vragen van Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) van 20
november 2018 inzake restitutie onroerendezaakbelasting (OZB) geeft u aan dat de verwachte
hogere OZB-opbrengst over 2018 het gevolg is van areaaluitbreiding van het onroerend goed. Deze
uitleg is slechts ten dele waar. De hogere OZB-opbrengst van 320.000 euro, toch zo’n 2,5% van de
totale jaaropbrengst, wordt mede veroorzaakt doordat bij het vaststellen van het OZB-tarief
onvoldoende rekening is gehouden met de gestegen woningwaarden. U geeft dat ook zelf aan in het
raadsvoorstel van 2 oktober 2018 met betrekking tot de tweede Bestuursrapportage 2018. Daarin
stelt u onder punt 4:
“Een hogere OZB-opbrengst wordt verwacht met name omdat de waarde van (niet-)woningen
aanzienlijk hoger is dan werd aangenomen op het moment van de tariefsbepaling. Totaal effect:
€ 320.000 voordelig”.
M.a.w.: de raad heeft in december 2017 het OZB-tarief vastgesteld op basis van te lage waarden van
het onroerend goed met als gevolg een aanzienlijk hogere OZB-opbrengst. En dat is nu het punt waar
het ITH om gaat. Want dit voordeel voor de gemeente, is een nadeel voor de inwoner, terwijl
waardeontwikkelingen geen gevolgen mogen hebben voor het gemeentelijk belastingniveau. Stijgt
de woningwaarde, dan daalt het belastingtarief evenredig om belastingverhoging te voorkomen. Zo
werkt het systeem. Natuurlijk zijn afwijkingen niet te voorkomen, maar ITH vindt in dit geval de
afwijking te groot.
Zie voor de volledigheid in dit verband ook uw toelichting onder punt 2 van de bijlage van dezelfde
Bestuursrapportage, die als volgt luidt:
“Vanuit de 2de kwartaalrapportage van de BghU blijkt een hogere verwachte OZB-opbrengst voor
2018. De opbrengst voor zowel woningen als niet-woningen is fors hoger doordat de totale waarde
van de panden, onder andere door volumegroei, aanzienlijk hoger is dan werd aangenomen op het
moment van de tariefsbepaling”.
Ook hieruit blijkt dat niet alleen volumegroei of areaaluitbreiding verantwoordelijk is voor het grote
OZB-voordeel van de gemeente. De vraag is dan ook met welke waardeontwikkeling voor 2018 heeft
de raad rekening gehouden bij het vaststellen van het tarief en met welke waardeontwikkeling had
de raad rekening moeten houden om belastingverhoging voor menig woningeigenaar of eigenaar van
bedrijfspanden te voorkomen? Interessant is daarbij ook de vraag of meer gemeenten in deze tijd
van sterk stijgende woningprijzen extra voordelen behalen uit hun OZB-inkomsten. Wellicht dat
Gedeputeerde Staten als financieel toezichthouder hier meer inzicht in zouden kunnen geven.
Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Gerard Zandbergen
Fractievoorzitter ITH

