MOTIE
Aan

College van Burgemeester & Wethouders van Kerkrade

Betreft

Motie ex artikel 34 RVO inzake ‘bevriezing ozb lasten in 2022 voor
niet-woningen’.

Datum

16 december 2020

Geacht College,
Hieronder treft u namens de fractie van de VVD Kirchroa een motie aan inzake
‘bevriezing ozb lasten in 2022 voor niet woningen’.
Wij verzoeken u deze motie in stemming te brengen tijdens de
gemeenteraadsvergadering van 16 december 2020.

De raad van de gemeente Kerkrade in vergadering bijeen op 16 december 2020
Overwegende dat:
-

de gemeentelijk ozb tarieven voor niet-woningen tot de top van Nederland
behoren;

-

de hierbij behorende WOZ waarden dan wel op een lager niveau liggen
maar dit niet wegneemt dat de lasten voor niet-woningen aan de hoge kant
zijn en deze niet inhoudelijk kunnen worden verdedigd ten opzichte van
dezelfde panden elders in het land;

-

het niet meer mogelijk is om deze lasten voor 2021 nog aan te passen, gelet
op de reeds door de raad vastgestelde begroting;

-

er gedurende 2021 wel al rekening kan worden gehouden met
uitgangspunten voor 2022;

-

het college in de voorliggende tarievennota voorstelt om de lasten voor
niet-woningen wederom te gaan verhogen;

-

onze bedrijven voor een groot deel de populatie vormen van het te
belasten bestand van de niet-woningen;

-

een goede samenwerking met onze bedrijven van groot belang is voor onze
gemeente en deze eerder is geformaliseerd in het convenant tussen de
gemeente Kerkrade en de SBK waarin de SBK tot adviesorgaan is benoemd;
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-

de bedrijven noodzakelijk zijn om werkzoekenden met een afstand tot de
arbeidsmarkt te kunnen laten participeren;

-

het wenselijk is om de bedrijven actief te laten participeren in onze opzet
voor het toekomstige voortgezet onderwijs binnen onze gemeente;

-

in deze tijden van Corona op deze wijze tevens een waardering voor de
Kerkraadse ondernemers kan worden uitgezonden.

Verzoekt het college:
-

De ozb lasten in 2022 voor niet-woningen te bevriezen

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering
d.d. 16 december 2020 en gaat over tot de orde van de dag.
Met vriendelijke groet,
VVD Kirchroa
Wim de Groot
Fractievoorzitter
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