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CDA kritisch op persbericht college B&W over gemeentelijke 
belastingen 
 
Het CDA is uiteraard verheugd met het persbericht waarin wordt aangegeven dat de 
gemeente Nissewaard op de 75ste plaats staat van de lijst met de belastingdruk per 
inwoner. Mogelijk had Nissewaard nog lager op deze lijst kunnen staan wanneer de 
gemeentelijke belastingen jaarlijks alleen met de prijsindexcijfer zouden zijn verhoogd. 
 
Het CDA heeft de afgelopen collegeperiode telkens aandacht gevraagd voor de stijging 
van de gemeentelijke belastingen. Dit omdat het college de afgelopen jaren steeds 
voorstelde om de gemeentelijke belastingen meer te verhogen dan de prijsindex 
noodzakelijk maakte. Dus in feite stijgen de jaarlijkse belastingen van de gemeente 
Nissewaard steeds meer dan nodig is op basis van de landelijke indexcijfers. 
 
Met een motie heeft het CDA geprobeerd om deze te hoge stijging van de belastdruk 
tegen te houden. Daarbij verwachten wij steun voor deze motie van de meerderheid van 
de partijen in de gemeenteraad, omdat die in hun verkiezingsprogramma’s hebben staan 
dat de lasten voor de inwoners met niet meer dan de index mogen stijgen, of dat de lokale 
lasten gelijk blijven met de indexatie, dan wel dat er geen reële verhoging mag komen van 
de gemeentelijke lasten. U zult begrijpen dat het CDA het onbegrijpelijk vond dat deze 
motie geen steun kreeg van de meerderheid van de partijen in de gemeenteraad.  
 
Dit jaar is het laatste jaar van dit college en het CDA zal bij de vaststelling van de laatste 
begroting voor 2022 zich er weer voor inspannen dat de belastingen niet meer gaan 
stijgen dan de prijsindex.  
 
Wat beloofden de andere partijen in het college? 
 
Uit verkiezingsprogramma VVD 
Iedere euro die de gemeente uitgeeft is met hard werken door u verdiend. Wij zijn daarom 
voor minder en lagere belastingen voor inwoners en bedrijven. Als de financiële situatie 
van de gemeente het toelaat, worden de belastingen verlaagd. Wanneer dat niet het geval 
is, worden de heffingen met niet meer dan de indexering verhoogd. Belastinggeld moet 
zinnig worden besteed. 
 
Uit verkiezingsprogramma PvdA  
We als uitgangspunt nemen dat de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie. 
 
Uit verkiezingsprogramma ONS 
Geen reële verhoging van de totale gemeentelijke belastingen 
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Het CDA blijft vanuit haar oppositierol het college kritisch controleren en komt met nieuwe ideeën om wonen 
en werken in Nissewaard aantrekkelijker te maken. Gezondheidszorg was ook een belangrijk thema tijdens 
de verkiezingen en in het verkiezingsprogramma van het CDA. 
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

Voor vragen of een interview kunt u contact opnemen met Pieter Verhoog, fractievoorzitter CDA 

Nissewaard  06-52585552 


