
 

Amendement namens CDA, Harlinger Belang, PvdA, VVD en ChristenUnie 12 april 2017 inzake Kadernota extra ozb verhoging 

 

 

 

 

 

Amendement 
Amendement conform artikel 33 van het Reglement van Orde van de Gemeente Harlingen 

ingediend door de fracties van PvdA, Harlinger Belang, CDA, VVD, Christen Unie op 12 april 

2017. 

 

 

Betreft   : Raadsvoorstel nummer 9 van de raadsvergadering 12 april 2017. 

 

Onderwerp  : Kadernota begroting 2018 en meerjarenraming 2019 t/m 2021. 

 

Samenvatting  : Amendement met als doel, de voorgestelde extra verhoging van de  

  opbrengsten onroerend zaak belasting voor 2018 ad 1,0% ongedaan  

  te maken. 

 

 

De gemeenteraad van Harlingen, in haar vergadering bijeen op woensdag 12 april 2017, 

 

Kennis te hebben genomen van: 

- De Kadernota begroting 2018 en meerjarenraming 2019 t/m 2021; 

- De beraadslagingen in de raadscommissie van 29 maart 2017; 

- Het financiële perspectief voor de jaren 2018 tot en met 2020 na de 10
e
 

begrotingswijziging van 2017. 

 

Overwegende dat: 

- De voorgestelde verhoging van de opbrengsten onroerend zaak belasting was 

opgenomen in de Kadernota begroting 2015 en meerjarenraming 2016 t/m 2018; 

- Deze voorgestelde verhoging noodzakelijk was gelet op het magere financiële 

perspectief van de gemeente; 

- Het financiële perspectief voor de jaren 2018 tot en met 2020 het toelaat, om in 2018 de 

voorgestelde extra verhoging van de opbrengsten onroerend zaak belasting achterwege 

te laten. 

 

Is van mening dat: 

- Het financiële perspectief voor de jaren 2018 tot en met 2020 inmiddels zodanig is 

gewijzigd, dat de voorgestelde extra verhoging van de opbrengsten onroerend zaak 

belasting niet langer  verdedigbaar is. 

 

  



 

Amendement namens CDA, Harlinger Belang, PvdA, VVD en ChristenUnie 12 april 2017 inzake Kadernota extra ozb verhoging 

 

Besluit de tekst van het onderhavige raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

 

1. De Kadernota begroting 2018 en meerjarenplanning 2019 t/m 2021 vast  te stellen, 

met dien verstande dat: 

 

De voorgestelde extra verhoging van de opbrengsten onroerend zaak belasting in 

2018 ad 1,0%, zoals genoemd onder A 05 ‘Verhogen belastingen, tarieven etc’, komt 

te vervallen. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekend namens de fracties van Pvda, Harlinger Belang, CDA, VVD en ChristenUnie,  

 

 

E.R. Helvrich 

J. Saakstra 

H. Sijtsma 

G.J. de Vries 

M. A.M. Liefting 

 

 

 

Stemverhouding: 

 

 PvdA HB CDA VVD D66 WPH OPA GL CU totaal 

Voor           

Tegen           

 

 

Dit amendement is: 

 

Aangenomen  

Verworpen  

       …………………………… 

       Griffier - J.T. Jansen 

 

 


