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Onderwerp 
 Amendement van het lid Boomsma inzake de Begroting 2021  
(Geen lastenverzwaring voor beter herstel van economie en werkgelegenheid) 
 
Aan de gemeenteraad 
 Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Begroting 2021. 
Overwegende dat,  
- Het onverstandig is om midden in een ongekend zware economische crisis, 

waarbij nog zeer onzeker is hoe die zal verlopen, maar waarbij het waarschijnlijk 
is dat volgend jaar nog zal voortduren, waarbij tal van mensen hun baan of (een 
deel van hun) inkomen verliezen, lasten te verzwaren,  

 
Besluit: 
 
-  Op bladzijde 278 de tekst onder baten bij de achtste bullet de tekst te schrappen en 
vervangen met: “Betaald parkeren in Geuzenveld voeren we alleen in als daarvoor 
een breed draagvlak bestaat, waarbij we in dat geval tevens een aanvullende 
bezoekersregeling treffen. Derhalve boeken we mogelijke opbrengsten hiervan nog 
niet in. We verhogen de kosten voor een tweede parkeervergunning niet.” 
 
-  Op bladzijde 22 de passages onder paragraaf ‘Lasten’ te schrappen en te 
vervangen voor de volgende tekst: “We vinden het onverstandig om in deze crisis de 
lasten te verzwaren. We verhogen in 2021 de OZB niet, de afvalstoffenheffing niet, en 
het reinigingsrecht niet, en voeren in 2021 ook geen reclamebelasting in. Bij de 
voorjaarsnota 2022 heroverwegen we voorgestelde lastenverzwaringen nogmaals. 
Voor 2021 dekken we de benodigde € 76,7 miljoen door te stoppen met de 24-
opvang uitgeprocedeerde asielzoekers (5,0 M), uit de incidentele lastenbesparing 
College (10,0 M), door grotendeels stoppen programma autoluw (10M), door het 
inperken van ambtelijke huisvesting (5,0M) en te bezuinigen op het ambtelijk 
apparaat (inc. frictiekosten in 2021 5,0 M), de verkoop van commercieel gemeentelijk 
vastgoed (5,0 M), meer in te zetten op bouw van woningen in midden- en dure 
segment en een deel van de meeropbrengsten daarvan te onttrekken aan het 
vereveningsfonds (30,0 M), en uit het klimaatfonds in plaats van de banenmotor (7,6 
M).  
 
-  Alle andere teksten en tabellen in de begroting conform het bovenstaande aan te 
passen.  
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