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Belasting maatregelen 2021, eenma ige Beemster belastingkorting
I

Gelezen het voorstel van 27 oktober 2020 van burgemeester en wethouders inzake de
belastingmaatregelen 2021,
Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,
Overuvegende dat:
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Het niet wenselijk is een lastenverzwaring door te voeren als dat niet nodig blijkt.
De gemeenteraad sowieso voor kostendekkende leges en retributies is.
De 2'tussenrapportage 2Q20 (net als de 1u tussenrapportage) een dikke plus laat zien en
deze plus grotendeels is opgebouwd uit lokale belastingen/leges en de gemeente op deze
laatste geen winst mag maken.
Partijen deze plus INCIDENTEEL terug willen laten vloeien naar de betalers hiervan zijnde onze inwoners.
De klankbordgroep fusie met beide gemeenteraden van Beemster en Purmerend al in
vergevorderd stadium is met de belastingharmonisatie voor 2022waarin de voorliggende
belastingverhoging van 1,8o/o STRUCTUREEL is meegenomen in het rekenmodel en wij
die afspraken respecteren.
Het projectteam fusie alle structurele berekeningen opnieuw moet maken voor onze
bespreking op maandag 16 november a.s. indien de gemeenteraad van Beemster nu geen
1,8% indexatie op de belastingen doorvoert. lmmers, het nu niet doorvoeren van deze
1,8% indexatie betekent volgend jaar doorvoeren van 3,6% indexatie om hetzelfde
structurele effect te krijgen, maar dat verhoging voor het belastingjaar 2022 betekent dat
ALLE inwoners van de nieuwe gemeente mee moeten betalen.
Politieke partijen in Purmerend hebben aangegeven GEEN belastingverhoging te
accepteren als gevolg van de fusie en daarmee het NIET doorvoeren van de indexatie.

Stellen wij de raad van Beemster voor om aan het voorliggend ontwerp raadsbesluit toe te
voegen:
ilt
Alle lokale belastingen worden met de voorgestelde 1,8o/o indexatie opgehoogd conform het
raadsvoorstel. Echter deze verhoging wordt op alle gecombineerde aanslagen gemeentelijke
belastingen 2021 als eenmalige korting opgevoerd zodat alle belastingplichtigen profiteren van
deze eenmalige Beemster belastingkorting. De totale korting van 47K Euro (zie beantwoording
technische vragen) wordt ten laste gebracht van de algemene reserve zodat de exploitatie
2021 en de toekomstige structurele inkomsten niet worden geraakt.
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