Technische vragen raad Purmerend

Fractie:

D66

Opsteller:

Patrick Blokzijl

Betreft:

Raadsbrede commissie

Onderwerp:

Klankbordgroep bestuurlijke fusie

Geagendeerd :

Datum
17 juni,
Ja
vergadering: 2019

Datum vraag:

zaterdag, 8 juni, 2019 - 10:28

Datum
antwoord(en)*:

woensdag, 19 juni, 2019 - 12:30

maandag,

Notitie
Agendapunt: lokale
lasten

Portefeuillehouder*: Don Bijl
* in te
vullen
door
organisatie
Inleiding:

Vraag 1:

1. Na de fusie kan er voor de lokale belastingen slechts één
berekeningswijze en één tarief gelden. Er zijn geen
mogelijkheden tot onderscheid maken tussen inwoners
danwel dat bepaalde tarieven voor de inwoners van de
Beemster geleidelijk toegroeien? In hoeverre zijn er andere
manieren mogelijk (via subsidie of een andere
gemeentelijke regeling) om voor enkele jaren tijdelijk de
inwoners van de Beemster een compensatie te geven voor
de hogere belastingen?

Antwoord 1:

Het maken van onderscheid tussen inwoners is een
politieke afweging. Technisch zijn er mogelijkheden
bijvoorbeeld door een heffingskorting of door een subsidie
te verstrekken.

Vraag 2:

2. Op pagina 6 worden de tarieven van de
afvalstoffenheffing weergegeven bij een percentage van
80%. Wat worden de tarieven voor de verschillende
huishoudens als het een percentage van 75%
respectievelijk 70% zou hanteren?

Antwoord 2:
Dat komt bij benadering uit op deze tarieven:

Huishouden
Aantal
80%
75%
70%
Eén persoons
12.486
273
260
247

Meerpersoons
26.936
341
347
353

Vraag 3:

3. Op pagina 7 staan de totaaleffecten van de lokale
belastingen per type huishouden. Kan per regel
aangegeven om welke aantallen het gaat? Dus hoeveel 1
persoons huishoudens als huurder in Beemster etc... Ook
graag het aantal eigenaren niet-woning in Beemster en
Purmerend?

Antwoord 3:
Purmerend heft niet naar het onderscheid 1
persoons en meerpersoons. Om die reden is bij de
berekeningen een proefuitdraai van Burgerzaken
gebruikt met de volgende resultaten:
Adressen
Beemster
Adressen
Purmerend
Eenpersoons
huishouden
964
11.470
Meerpersoons
huishouden
2.913
23.948
Als het gaat om de huurwoningen, weten we voor de
huurders alleen afgerond het aantal sociale huurwoningen:

Beemster
Purmerend
Eigenaren niet
woningen

516

Ca. 2.700
Eigenaren woningen
3.350
35.650
- Waarvan
huurwoningen
(sociaal)
Ca. 750
Ca. 13.500

Vraag 4:

4. Aangegeven is dat de focus ligt op de belangrijkste lokale
belastingen. Is desondanks toch een inschatting te maken
van de opbrengsten aan de kant van de Beemster als daar
op dezelfde wijze als nu in Purmerend reclamebelasting,
precariobelasting en hondenbelasting zou worden
geheven? Bij de andere belastingen verhouden de
opbrengsten zich heel grof op 10% (Beemster is ongeveer
10% van opbrengst Purmerend). Zou je daar ook bij de
andere belastingen vanuit kunnen gaan?

Antwoord 4:

Dit vereist nader onderzoek aangezien dit van veel factoren
afhankelijk is (aantal honden, reclame uitingen etc). 10%
van de opbrengst reclamebelasting, precariobelasting en
hondenbelasting is tezamen € 77.000. Harmonisatie
toeristenbelasting naar Beemster tarief, maakt de opbrengst
toeristenbelasting afgerond € 19.000 hoger. In potentie gaat
het derhalve om ca € 100.000 structureel.

