
 

 
BERICHTEN UIT DE RAADSVERGADERING van maart 2019 
 
Vragenkwartiertje 
Iedere raadsvergadering begint met een vragenkwartiertje waarin de raadsleden vragen kunnen stellen over 
actuele zaken en problemen. Afgelopen vergadering waren er acht vragen, waarvan drie van onze fractie. 
Simone Visser-Botman informeerde naar de beëindiging van de exploitatie van het Water- en Vuurhuis per  
1 mei 2020 en de gevolgen voor de huidige gebruikers. Dirk te Grotenhuis gaat in april in gesprek met alle 
voorzitters om samen met hen te kijken naar het aanbod aan beschikbare ruimtes voor alle verenigingen. 
Jan Klein Swormink dringt er bij de verantwoordelijk wethouder George Besseling op aan om de toegenomen 
geluidsoverlast door transportbedrijf Pyxis afzonderlijk van de verkeersoverlast te behandelen, omdat dit een 
extra belasting is voor de bewoners van de Zuiderdracht, en hij vraagt ook om hierop te controleren en te 
handhaven. De wethouder geeft aan dat dit inderdaad afzonderlijk behandeld wordt en dat een verzoek om 
handhaving direct is doorgespeeld aan de RUD, die in opdracht van de gemeente Hoorn binnenkort metingen 
zal verrichten. Daarna wordt bekeken welke maatregelen genomen zullen worden. 
Roy Hof informeert naar de beantwoording van eerder door hem gestelde schriftelijke vragen over de huis-
vesting van arbeidsmigranten, en het tussentijdse bericht van het college dat zij meer tijd nodig heeft voor de 
beantwoording. Wethouder George Besseling geeft aan dat dit komt omdat over dit onderwerp afstemming 
moest plaatsvinden in de regio, waardoor het wat langer heeft geduurd, maar dat hij verwacht eind van de 
week de beantwoording aan de raad te kunnen sturen. 
Als u ook benieuwd bent naar de andere vragen, kijkt u dan eens in het raadsinformatiesysteem op de 
website van onze gemeente. 
 
Hoe zit het nu met die OZB? 
In de afgelopen maand hebt u weer het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen ontvangen.  
Deze omvat drie belastingen, de Onroerende Zaakbelasting eigen woning (OZBE), de Rioolheffing, en de  
Afvalstoffenheffing. Over de rioolheffing hebben wij met elkaar afgesproken dat deze altijd kostendekkend 
moet zijn, en dat betekent dat de tarieven ieder jaar iets hoger worden door indexering.  
Bij de afvalstoffenheffing hebben we te maken met een meerjarige overeenkomst met een externe partij 
(HVC), die het gescheiden ophalen van onze afvalstoffen uitvoert. In die meerjarige overeenkomst is ook 
vastgelegd hoe de tarieven ieder jaar worden aangepast. Dat kun je tussentijds niet veranderen, maar recent 
onderzoek van de gezamenlijke gemeenten in West-Friesland heeft inmiddels wel aangetoond dat wij een 
behoorlijk hoger tarief betalen dan andere gemeenten in de provincie. De gemeenteraad heeft het college 
daarom opdracht gegeven om bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst hierover betere afspraken te 
maken (lees: lagere tarieven) met HVC.  
En dan tot slot de OZB. In het college uitvoeringsprogramma is de verkiezingsbelofte opgenomen om de OZB 
niet te verhogen. De heffingsgrondslag voor de OZB, de WOZ-waarde, stijgt (of daalt) met de prijzen op de 
woningmarkt, en is in de afgelopen jaren weer behoorlijk gestegen, zoals u zelf ook wel in de media hebt 
gelezen en zoals u op uw aanslagbiljet kunt zien. Kijkt u maar eens een aantal opeenvolgende jaren terug, en 
u zult zien dat de WOZ-waarde ook een hele periode lager is geweest.  
Om de OZB voor de burger nu (ongeveer) gelijk te houden, is afgesproken om het tarief dusdanig te verlagen 
(van 0,0935% naar 0,0846%), dat u per saldo in ieder geval niet meer gaat betalen.  
Zo zit het dus, en niet anders! 
 

             Voel je thuis in Drechterland! 
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