Amendement: Nivelleren doe je zo
De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 november 2012, ter bespreking van de
programmabegroting 2013, het voorstel tot vaststelling van de verordening op de heffing en
invordering van de onroerend zaakbelasting 2013, het voorstel tot vaststelling van de
verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2013 en het voorstel tot
vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2013,
Constaterende dat:
 met het voorstel voor een inkomensafhankelijke ziektenkostenpremie van de nieuwe
regering van PvdA en VVD er een nieuwe wind is gaan waaien in Nederland;
 in dit voorstel de sterkste schouders worden ontzien, terwijl de middengroepen relatief
het zwaarst worden getroffen;
 er hierbij sprake is van een voorstel dat, hoewel het nivellerend wordt genoemd, deze
naam door dit mankement niet mag dragen;
 de VVD geheel nieuw is op het terrein van nivelleren en het voor de PvdA alweer een
tijdje geleden is dat ze nivellerende voorstellen heeft gedaan;
 de woonlast in Utrecht al jarenlang hoger ligt dan de gemiddelde woonlasten voor grote
gemeenten;
Overwegende dat:
 de hoge woonlasten zwaar drukken op veel huishoudens in de gemeente Utrecht;
 door een hervorming van de gemeentelijke belastingen en heffingen deze lasten voor
een gemiddeld huishouden ruim onder het gemiddelde niveau van de grote gemeenten
gebracht kunnen worden (gemiddeld €88 lagere woonlast);
 zonder draagvlag onder het overgrote deel van de huishoudens een hervorming van de
gemeentelijke belastingen en heffingen gedoemd is te mislukken;
 dat draagvlak makkelijker te vinden is als 80% van de huishoudens van de hervorming
profiteert en de sterkste schouders niet worden ontzien;
 door deze hervorming zowel de VVD als de PvdA een signaal aan haar Tweede
Kamerleden kunnen meegeven hoe je wel een nivellerend voorstel in elkaar steekt;
Besluit:
 Het tarief voor de afvalstoffenheffing in 2013 vast te stellen op €187,36 voor een
meerpersoonshuishouden en €158,16 voor een éénpersoonshuishouden;
 Vast te stellen dat het eigenarendeel van de rioolheffing wordt geheven met als
grondslag Waarde Onroerende Zaken, met een bodem van een WOZ-waarde van
€170.000 en een plafond van €1 miljoen;
 Het tarief voor de rioolheffing 2013 vast te stellen op 0,0791% WOZ;
 Het tarief voor de onroerende zaakbelasting 2013 vast te stellen op 0,1268% voor
eigenaren van woningen;
 De verschillende verordeningen en de begroting 2013 hierop aan te passen
en draagt het college op om
 voorstellen aan de gemeenteraad voor te bereiden waarbij de afvalstoffenheffing, na
een tweede tussenstap in 2014 wordt afgeschaft in 2015 waarbij dit bekostigd wordt
door een verhoging van de OZB;
en gaat over tot de orde van de dag,

Tim Schipper
(Socialistische Partij)

