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Onderwerp

Amendement van het lid Boomsma inzake de Begroting 2021 (verhoog tarieven 
precariobelasting voor woonboten in 2021 niet)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2021.
Overwegende dat, 

- de verhoging van de precariobelasting een zeer forse verhoging van de 
woonlasten van woonbootbewoners betekent van ong. 100 euro per maand;

- wat in sommige gevallen op jaarbasis neer komt op een vol maandsalaris aan
woonlastenverzwaring;

- het college voorstelt om de precariobelasting voor terrassen volgend jaar niet 
te heffen om bedrijven tegemoet te komen;

- veel mensen door de Coronacrisis in extra financiële moeilijkheden zijn 
gekomen en het derhalve redelijk is om de tarieven die in 2020 al fors zijn 
verhoogd niet in 2021 nog verder te verhogen;

- uit onderzoek blijkt dat woonbootbewoners al een aanzienlijk hoger deel van 
hun inkomen uitgeven aan woonlasten dan gemiddeld, o.a. door hellingkosten
en andere onderhoudskosten, en deze verhoging ertoe leidt dat mensen geen
geld meer hebben voor onderhoud, en/of hun boot moeten verkopen;

- op 22 april 2020 de aanpak nulmeting woonboten is vastgesteld waarvoor de 
komende 4 jaar € 2.524.000 is gereserveerd;

- het mogelijk is om deze aanpak te temporiseren; 

Besluit:

-  Op pagina 348 onder “Precariobelasting” de tekst “Vanaf 2020 levert precario gemiddeld
€ 2 miljoen meer aan opbrengsten op.” te schrappen en vervangen voor “Om de 
woonlasten van woonbootbewoners niet onevenredig te verhogen maar bewoners in deze
zware tijd tegemoet te komen, draaien we de verhoging van de precariobelasting terug, en
handhaven we de tarieven van 2020.”
-  De benodigde € 325.000 voor 2021 te dekken uit de middelen gereserveerd voor de 
Aanpak Nulmeting Woonboten en/of middelen gereserveerd voor handhaving op water.
-  De relevante andere passages en teksten conform het bovenstaande te wijzigen. 

Het lid van de gemeenteraad

D.T. Boomsma


