
 
 

 

schriftelijke vragen 
 
 

Fractie: GroenLinks 
 

Naam: Paul Vermast 
 

Onderwerp: 
 

Misgelopen inflatiecorrectie 

Type vraag: O informatieve/technische vraag 
O artikel 33-vraag 

 

Beantwoording (alléén bij 
informatieve/technische 
vragen) 

O Ja, kan verspreid via mail / app 
O Nee, antwoord alleen naar mijzelf 
 
 

 
Inleiding/aanleiding: 

 
Bij het vast stellen van de kadernota 2019 en 2020 heeft het college inflatiecorrecties 
voorgesteld van (uit mijn hoofd) 5,2% (2019) en rond de 4% (2020). In beide gevallen 
heeft de raad bij amendement deze tarieven naar beneden bijgesteld naar respectievelijk 
1,7% en 2,4%.  
 
Eveneens werd de hondenbelasting afgeschaft.  

 
Vragen: 
Kan voor mij in beeld worden gebracht hoeveel inkomsten de gemeente (cumulatief) 
daarmee in de begroting 2021 mis is gelopen?  
 
Dus alle inkomsten verhoogd met de 5,2% uit 2019 en die weer verhoogd met de ± 4% 
van 2020.  

 
Antwoorden: 
Hondenbelasting 
De begrote hondenbelasting bedroeg in 2018 € 275.000. Indexatie conform de 
voorstellen van het college (1,6% in 2019 en nu 4,5% in 2020) zou leiden tot een 
begrote inkomsten van € 291.973.  
 

Overige te indexeren belastingen  
De overige te indexeren belastingen uitgezonderd de afvalstoffen- en rioolheffing 
bedraagt € 9,75 miljoen in 2018. De afvalstoffen- en rioolheffing nemen we in deze 
berekening niet mee omdat daar uitgegaan wordt van 100% kostendekkendheid. Een 
indexatie van de € 9,75 miljoen in 2018, zou conform het voorstel van het college (1,6% 
in 2019 en 4,5% in 2020), in 2020 een geraamde opbrengst opleveren van € 10,4 

miljoen. Op basis van de door de raad besloten indexeringen bedraagt de geraamde 
inkomsten € 10,1 miljoen. Een verschil van € 277.413. 
 



 

Vraag: 
Met andere woorden: hoe had het begrotingssaldo er uit gezien als de raad deze keuze 
niet had gemaakt?  
 
Antwoord: 
Indien de hondenbelasting niet was afgeschaft en geïndexeerd conform voorgestelde 
percentages, zou het structurele saldo er € 569.386 (€ 277.413 + € 291.973) beter in de 
jaarschijven 2020 en verder voor staan.  

 
Vragen: 
Jullie maken me helemaal blij met een versie waarin de hondenbelasting niet afgeschaft 
zou zijn en deze inkomsten cumulatief bij de inkomsten van de begroting 2021 zouden 
kunnen worden opgeteld.  
Kan ook in beeld worden gebracht wat dan het effect zou zijn op het 
meerjarenperspectief?  

 
Antwoord: 
Zie bovenstaande, aangezien het allemaal structurele inkomsten zijn, zou het structurele 
begrotingssaldo in elke jaarschijf met bovenstaande bedragen gunstiger uitkomen. 
 
 
 

 
 

Hondenbelasting Overige te indexeren inkomsten Totaal

Budget 2018 275.000                  9.751.566 10.026.566

raadsbesluit 1,6% 1,6%

voorstel 1,6% 1,6%

conform raadsbesluit 9.907.591                                                9.907.591        

conform voorstel 279.400                  9.907.591                                                10.186.991     

verschil 279.400-                  -                                                            279.400-           

raadsbesluit 1,7% 1,7%

voorstel 4,5% 4,5%

conform raadsbesluit 10.076.020                                             10.076.020     

conform voorstel 291.973                  10.353.433                                             10.645.406     

verschil 291.973-                  277.413-                                                   569.386-           

Budget 2019

Indexatie 2019

Indexatie 2020

Budget 2020


