
 
 

Amendement 06b Forensenbelasting bij Begroting 2023 
  
De raad, bijeen op 7 en 10 november voor het bespreken van het raadsvoorstel “(Beleidsarme) 

Ontwerp Begroting 2023-2026 en uitvoeringsprogramma 2023-2026”, 

 
Constaterende, dat 

• In het raadsprogramma staat: “Tussen de kadernota en de begroting 2023 organiseert 

het college een gesprek over alternatieve inkomstenbronnen om bij te dragen aan een 

sluitende begroting. Daarbij kijken we naar een goede mix van belastinginkomsten.”: 

• Op 3 okt 2022 is een presentatie gegeven over alternatieve inkomstenbronnen. Daarin 

is aangegeven dat de forensenbelasting €349,24 per object bedraagt. De OZB voor een 

gemiddelde woning in de GUH (€400.000) bedraagt €419. Zie bijlage 1 

 

Overwegende, dat 

- Er gestreefd wordt naar een financieel gezonde gemeente en extra inkomsten bijdragen 

tot een financieel structureel gezondere situatie; 

- Voor het uitvoeringsprogramma extra budget wenselijk is; 

- Forensenbelasting wordt betaald door de eigenaren van de woningen; 

- Een verhoging van € 349,24 naar het bedrag van de OZB, dat eigenaren voor een 

gemiddelde woning (€ 400.000,-) betalen, te weten € 419,-, de opbrengst vergroot  

met € 112.000,-. De totale opbrengst wordt dan € 595.000,- i.p.v. €483.000,-. 

 

Besluit het voorgestelde besluit te wijzigen waardoor punt 2 (“Instemmen met het 

uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! en bijbehorende begrotingswijziging 

vaststellen.”) wordt gewijzigd waardoor het luidt: 

“Instemmen met het uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! Met dien verstande 

dat: 

- De forensenbelasting m.i.v. 2023 wordt vastgesteld op € 419,-. 

 

En de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 dienovereenkomstig te wijzigen.” 

 

BVHlokaal – Gera Hensbergen 

OPEN – Karel de Wit 

D66 – Erik van buiten 

CU – Tom Zoutewelle 

  



 

Bijlage 1 

 

Forensenbelasting

3 oktober 2022Belastingen 14

Forensenbelast ing

Scenario Begrote opbrengst  

2 0 2 3

Tarief

1. Basis 7,26% (HICP = basis) € 483.000 €      349,24 

Ter vergelijking: het tarief forensenbelasting ligt net iets lager dan het concept-
basis OZB tarief (o.b.v. HICP 7,26%) van € 419 voor een  gemiddelde woning 
van € 400.000. 


