Aan: de leden van de gecombineerde commissievergadering fusie Beemster-Purmerend

Geachte dames en heren,
Tijdens de presentatie over de resultaten van de inventarisatie standpunten belastingharmonisatie
van 6 oktober jl. is gevraagd om een notitie om de politieke discussie hierover op 16 november te
faciliteren. Zoals in de presentatie op 6 oktober jl. is aangegeven, is de discussie grotendeels terug
te brengen op 4 discussie onderwerpen:
1. Een discussie over het onverkort harmoniseren van de OZB tarieven
2. Een discussie over de wijze van heffing van de afvalstoffenheffing
3. Een discussie over de wijze van heffing van het rioolrecht
4. Een discussie over de heffing van hondenbelasting.
In deze notitie worden per onderdeel de standpunten per fractie geduid, worden de belangrijkste
financiële gegevens vermeld en wordt afgesloten met een discussievraag.
Met vriendelijke groet,
De stuurgroep fusie Beemster-Purmerend
De griffiers van Beemster en Purmerend
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1. OZB
Standpunten

Financieel

Discussievraag

Meeste Purmerendse fracties (Stadspartij/VVD/CDA/Leefbaar/AOV/PVV) zijn tegen
het onverkort harmoniseren van de OZB en de meeste Beemster fracties
(VVD/BPP/PvdAGroenLinks) zijn voor onverkort harmoniseren. Als niet onverkort
wordt geharmoniseerd, is er een tekort. Gevraagd is of dit nadeel t.l.v. algemene
middelen moet worden gebracht. De meeste fracties zijn hier voor. Enkele fracties
willen een oplossing binnen de bestaande begroting (bezuiniging)
Onverkort harmoniseren betekent dat het tarief OZB woningen in Purmerend met 3%
omhoog gaat en in Beemster met 16% omlaag. Om een stijging in Purmerend te
voorkomen moet een bedrag van € 344.000 anders gedekt worden. In cijfers: op
basis van tarieven 2020: een gemiddelde woning in Purmerend heeft een WOZ
waarde van € 261.000 en krijgt een aanslag OZB van € 247,- afgerond. 3% verhoging
is € 7,40. Een gemiddelde woning in Beemster heeft een WOZ waarde van € 380.000
en krijgt een aanslag OZB van € 441,- afgerond. 16% verlaging is € 70,50. Als de
€ 344.000 op een andere wijze gedekt wordt in de begroting, blijft het tarief van
Purmerend onveranderd en daalt het tarief van Beemster uiteindelijk met 18%
(uitgaande van de cijfers 2020).
Er is geen harmonisatievraagstuk voor OZB niet woningen. De raad van Beemster
heeft in 2019 besloten dat tarief naar het Purmerendse tarief te laten groeien in 3 jaar.
Volgen de raden de mening van de Purmerendse raad over de wijze van
harmonisatie en dat de colleges dus gevraagd moeten worden om dekking te zoeken
voor het nadeel van € 344.000?

2. Afvalstoffenheffing
Stand- Purmerend heeft één tarief voor afvalstoffenheffing, Beemster twee: één voor
punten meerpersoonshuishoudens en één voor eenpersoonshuishoudens. De gedachte
erachter is duidelijk: over het algemeen hebben eenpersoonshuishoudens minder
afval dan meerpersoonshuishoudens en daarom betalen ze minder.
De meeste fracties zijn voor een systeem met 2 tarieven in de nieuwe gemeente. De
volgende fracties willen 1 tarief: CDA Beemster-Purmerend, VVD Purmerend,
Leefbaar Purmerend. Als het gaat om de gewenste differentiatie dan is opgehaald dat
het eenpersoontarief ergens tussen de 70-80% van het meerpersoonstarief moet zijn.
De 100% kostendekkenheid staat niet ter discussie. Op de vraag of een evt.
verhoging van het tarief Afvalstoffenheffing (door bijvoorbeeld meer overhead
toerekenen) moet leiden tot een OZB verlaging zijn de antwoorden divers.
Financieel In de onderstaande tabel staat wat er gebeurt zonder differentiatie (1 tarief), met
75% en 80% differentiatie (2 tarieven, Beemster huidig is 71%):
Aanslag
1 persoon Beemster
Meerpersoons Beemster
1 persoon Purmerend
Meerpersoons Purmerend

Tarief
2020
233
327
328
328

2021
zonder
diff.
339
339
339
339

2021
75%
diff.
277
369
277
369

T.o.v.
2020
(75%)
44
42
-51
41

2021
80%
diff.
290
363
290
363

T.o.v.
2020
(80%)
57
36
-38
35

In de nieuwe begroting worden de urendoorberekening en de overheaddoorberekening herijkt en zal 100% van de kosten worden doorberekend. Wat de
tarieven worden, kan bij de Kadernota worden benaderd. Duidelijk is wel dat
tussen het eenpersoons tarief en het meerpersoons tarief al snel 100 euro
verschil zit. Hoe hoger het differentiatie% hoe kleiner het verschil.
Discussie- Om de drie partijen tegemoet te komen die voorstander zijn van één tarief
vraag afvalstoffenheffing, kan een hoog differentiatiepercentage gehanteerd worden.
Kiest u voor 75 of 80% differentiatie?
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3. Rioolrecht
Stand- Beemster heft rioolheffing van eigenaren. Purmerend heft rioolheffing van eigenaren,
punten verbruikers en grootverbruikers (> 300 m3 lozen). De geïnventariseerde standpunten
zijn:
1. Alleen eigenarenheffing (systeem Beemster): GBP, VVD Beemster
2. Eigenaren- en gebruikersheffing (systeem Purmerend): PvdA P, GL P,
Stadspartij, PVV, VVD P, BPP, Pvda-GL B
3. Eigenaren en alleen grootverbruikersheffing (alleen lozers van meer dan 300 m3):
CDA B+P, D66 B+P. De grootverbruikers betalen dan een hoger tarief.

Financieel

Er is een voorkeur voor het systeem 2. Dit leidt er toe dat huurders in Beemster net
als in Purmerend rioolheffing gaan betalen, lees: een verhoging van de woonlasten.
Er is gevraagd of hiertoe nog mitigerende maatregelen moeten worden genomen
zoals verlaging van het gebruikerstarief. Hier is geen steun voor in de antwoorden.
Onderstaand treft u de effecten op de tarieven op basis van de kosten van 2021 bij de
systeemopties:

Totaal kosten 2021
Heffingseenheden Eigendom
Heffingseenheden Gebruik

1. Systeem
Beemster
- alleen
eigenaar
8.622.995
42.725
-

Tarief RH Eigendom
Tarief RH Gebruik
Tarief RH Totaal Bewoners

Discussievraag

202
0
202

2. Systeem
Purmerend
63% eigenaar en
37% gebruiker
8.622.995
42.725
Ca 41.400 en ca
3.400 grootverbruik
127
71
198

3. Systeem
eigenaar/
grootverbruik
8.622.995
42.725
Ca. 3.400
grootverbruik
190
142
190

Er is een ruime meerderheid voor het Purmerendse systeem. Uit de technische
vragen is de optie van enkel een grootverbruikerstarief (3) gekomen. Wat is uw
mening?

4. Hondenbelasting
Stand- Tegen afschaffing van de hondenbelasting zijn: CDA B+P, D66 B+P, GBP, GL P,
punten Stadspartij, AOV, Pvda-GL B. Voor afschaffing zijn: Leefbaar P, PVV, VVD B+P, BPP.
Een grote meerderheid is voorstander om erfhonden uit te sluiten. Het merendeel is
ook voorstander van de zelfgekozen koppeling van het gebruik van de heffing voor
voorzieningen honden.
Financieel De Purmerendse tarieventabel is een enkele regel: het tarief per hond per
belastingjaar is € 76,80. De opbrengst hondenbelasting is in Purmerend is €
412.000. Het aantal geraamde honden is derhalve: 5.364. Dat betekent een
percentage van 6,6% van de inwoners (Purmerend 1-1-2020: 81.259). Als we dit op
Beemster (Beemster: 1-1-2020: 10.017) zouden toepassen, zou dit ca. 660 honden
betekenen. Opbrengst afgerond € 50.500.
Discussie- In de Purmerendse raad is er geen meerderheid voor afschaffing van de
vraag hondenbelasting. Is in Beemster bereidheid om in 2021 te besluiten tot vaststelling van
de verordening hondenbelasting conform het model van Purmerend met uitsluiting van
erfhonden? Is in Purmerend bereidheid in 2021 de uitsluiting erfhonden op te nemen?
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