
 
 
 

De raad van de gemeente Harlingen 
 
 
Amendement 
Conform artikel 37 van het Reglement van Orde van de gemeente Harlingen ingediend door de 
fracties Frisse Wind Harlingen, Socialistische Partij, Harlinger Belang, Groen Links en Democraten ’66 
op 16 juni 2010. 

 
 
Betreft : Raadsvoorstel nummer 8 van de raadsvergadering van 16 juni 2010 

 

Onderwerp : Voorjaarsnota 2010 

 
 
De gemeenteraad van Harlingen, in haar vergadering bijeen op dinsdag 16 juni 2010: 
 
Kennis te hebben genomen van: 
 
- Het voorstel om de tarieven van de onroerend zaakbelasting jaarlijks extra met 2,5% te verhogen 

in de periode van 2011 tot en met 2014;  
- Dit te doen gelet op het realiseren van begrotingsevenwicht in genoemde periode met als 

motivatie: 
o Dat de lokale lasten in onze gemeente, in vergelijking met andere gemeenten laag zijn; 
o Dat door deze maatregel de sociale minima in onze gemeente wordt ontzien; 
o Dat voorgestelde relatieve verhoging in absolute zin een marginale verhoging betekent; 

 
 
Is van mening dat: 
 
- Alvorens over te gaan tot het belasten van derden, allereerst sprake dient te zijn van de meest 

effectieve en efficiënte interne gemeentelijke bedrijfsvoering; 
- Wanneer als motivatie wordt aangedragen dat de lokale woonlasten in onze gemeente laag zijn in 

vergelijking met andere Friese gemeenten, van verhoging van de tarieven van onroerend 
zaakbelasting uitsluitend sprake kan zijn wanneer het totaalpakket aan gemeentelijke 
dienstverlening vergelijkbaar is met dat van gemeenten die qua omvang en organisatie gelijk, 
danwel nagenoeg gelijk zijn aan de gemeente Harlingen; 

- Van verhoging van de tarieven van onroerend zaakbelasting pas sprake kan zijn wanneer 
inwoners de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, in het bijzonder hun woon- en 
werkomgeving als verbeterd ervaren;  

 
Besluit: 
 
- De voorgestelde verhoging van de tarieven van onroerend zaakbelasting in 2011 te laten 

vervallen en vooralsnog per 2012 in te laten gaan. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
 



Ondertekend namens de fracties van: 
 
 
……..      …….. 
Frisse Wind Harlingen – J. Steevensz  Socialistische Partij – P. Kraaima 
 
 
……..      …….. 
Harlinger Belang – J. Saakstra   Groen Links – J. Travaille 
 
 
…….. 
Democraten ’66 – T. van der Pol 


