AMENDEMENT
Als bedoeld in artikel 33 Reglement van orde gemeenteraad
Ingediend door de fractie(s) van CDA, GB’90, Borne-Nu
Betreft: agendapunt 3.1 Programmabegroting
Onderwerp: OZB verhoging
Aan de voorzitter van de raad
Voorstel
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2019 inzake de
Programmabegroting 2020-2023
Constaterende dat:

Het college een verhoging van de onroerend zaakbelasting met 20% voorstelt vanaf 2020 en
er nieuwe informatie beschikbaar is aangaande de ontwikkelingen rondom de westelijke
randweg (5 variant) n.a.v. de verkorte MIRT procedure.
Overwegende dat:
 Door de financiële situatie van de gemeente Borne de ambities van de raad alleen kunnen
worden gerealiseerd met een OZB-verhoging.
 De gemeente Borne t.b.v. de inwoners en ondernemers moet blijven investeren in nieuwe
ontwikkelingen en voorzieningen waarvoor een OZB-verhoging onvermijdelijk is;.
 Voor de ontwikkeling en aanleg van de gemeentelijke verbindingsweg is 8% OZB-verhoging
verspreid over 4 jaar, opgenomen in de begroting 2018-2021. Aangezien de ontwikkeling nog
onzeker is willen wij deze reservering compenseren.
 .Enkele ambities kunnen worden uitgesteld waarmee tijd wordt gekocht om bij de volgende
begroting de ambities met betrekking tot de Totaalvisie te heroverwegen.
 Een tekort voor 2020 kan worden opgevangen door de bijstellen van ambities, inzet
structurele beleidsontwikkeling en de algemene reserve. Op basis van concrete
ontwikkelingen bij de begrotingsbehandeling 2021-2024 kan worden afgewogen of een OZB
verhoging nodig is voor de verdere uitwerking van de totaalvisie;
 Het later invoeren van het budget voor implementatie Omgevingswet en Digitaal stelsel
Omgevingswet is mogelijk omdat er nog voldoende budget (± € 200.000,-) nog niet is
aangewend in 2019 door uitstel van invoering door het Rijk, met dien verstande dat het budget
van 2019 wordt overgeheveld naar 2020;
 Het Bornse duurzaamheidsbeleid aan actualisatie toe is. De regionale energiestrategie is in
voorbereiding en wordt in 2020 aan de raden voorgelegd. Gelet op deze ontwikkelingen
stellen wij voor om voor de projectcoördinator duurzaamheid € 40.000 op te nemen.
 Twence eigenaar is van de grond waar de mestvergistingsinstallatie wordt gevestigd en
derhalve ook verantwoordelijk is voor de kosten van de onderzoek naar het energiepark.
 Voor herinrichting gemeentehuis is reeds € 700.000,- incidenteel beschikbaar gesteld. De
extra investering van 1,3 miljoen op dit moment geheel te laten vervallen met oog op
herbeoordeling van het gehele pakket aan maatregelen, zowel de herinrichting, als de
bouwkundige renovatie, en de financiering te koppelen aan het nog door het college voor te
leggen totaalplan / plan van aanpak.
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Besluit:
Het dictum van beslispunt 4b van het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
“de verhoging van de onroerende zaakbelasting met 12% structureel vanaf jaarschijf 2020 en nog
eens 8% structureel vanaf 2021. Het hierdoor ontstane tekort in de begroting over jaar 2020 ad. €
460.000 als volgt te dekken:
1. Implementatie Omgevingswet ad € 50.000,- structureel in te laten gaan per 2021 en
de noodzakelijke werkzaamheden taakstellend binnen de bestaande begroting te
dekken.
2. Digitaal stelsel Omgevingswet ad € 70.000,- structureel in te laten gaan per 2021 en
de noodzakelijke werkzaamheden taakstellend binnen de bestaande begroting te
dekken.
3. Herinrichting gemeentehuis ad € 100.000,- structureel te laten vervallen.
4. Duurzaamheid coördinator € 50.000,- structureel te verlagen.
5. Onderzoek energiepark € 25.000,- incidenteel in 2020 laten vervallen.
6. Stelpost structurele beleidsontwikkeling ad € 100.000,- incidenteel in te zetten in
2020.
7. Het restant van het tekort incidenteel ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
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Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 5 november 2019
De voorzitter,

De griffier,
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