
 

 
Geachte griffie, 
 
De VVD-fractie heeft naar aanleiding van de afgelopen RBFZ-vergadering nog enkele technische 
vragen. We zouden de antwoorden graag uiterlijk op maandag 8 juli ontvangen (fractievergadering). 
 
De antwoorden van het College staan in het rood. 

1. De nieuwe DVO die afgesloten is zou normaal gesproken een teruggave zijn aan onze 
inwoners. Welke bedrag is dit exact? . De verlaging in de afvalstoffenheffing is afhankelijk 
van keuzes in de kostendekkendheid (waaronder tarief HVC, gemeentelijke kosten en 
belastingen) van de heffing. 

2. Met de oude DVO was sprake van kwijtschelding: welk totaal bedrag is dit geweest voor 
2018? € 126.000. 

3. Met het voorstel tot 100% dekking en dus geen teruggave aan onze inwoners is het ook zo 
dat hier de kwijtscheldingsregeling toepasbaar is. Met welk bedrag houden wij rekening aan 
extra kwijtschelding? Hier is nog geen rekening mee gehouden, dit zal afhankelijk zijn van 
het nog vast te stellen tarief. 

4. De wethouder heeft in de krant verteld dat er per inwoner gemiddeld 35 euro extra aan 
belasting betaald zou moeten worden. Welke rekensom ligt hier aan ten grondslag? Hier 
geldt als uitgangspunt de ozb verhoging (bij een WOZ-waarde van ca € 200.000,00) 
verminderd met de eventuele verlaging van de afvalstoffenheffing. 

5. Het voorstel om 30 procent OZB te verhogen roept bij ons vragen op. Welke waarde heeft 
een gemiddelde woning in Stede Broec? De gemiddelde waarde is nu € 225.000,00.  
Welke bedrag aan OZB moet hiervoor nu en na de 30 procent OZB verhoging betaald 
worden? Aanslag nu is : € 289,13 , dat wordt dan € 375,87 

6. Welke waarde heeft de goedkoopste woning in Stede Broec, en welke OZB staat daar nu 
voor en na een verhoging van 30 procent OZB? Dat is € 48.000,00 en heeft een aanslag van 
€ 61,68 tot gevolg, dat wordt € 80,18 

7. Welke waarde heeft de duurste woning in Stede Broec, en welke OZB staat daar nu voor en 
na een verhoging van 30 procent OZB? Dat is € 907.000,00 en heeft een aanslag van € 
1165,50 tot gevolg, dat wordt € 1515,15. 

8. Vindt er naast het voorstel van 30 procent OZB verhoging ook nog een indexatie plaats 
tegenover de verhoging van marktwaarden van woningen in Stede Broec? De stijging is 
inclusief de marktontwikkeling van de woningen 

9. De rioolheffing is onderdeel van de OZB (eigenaren) aanslag van onze inwoners. Met welk 
bedrag wordt de rioolheffing gemiddeld verhoogd tegenover de 30 procent OZB-verhoging? 
Er is geen koppeling tussen de rioolheffing en de ozb 

10. Wat betekent dit voor een eigenaar met de laagste OZB aanslag? Welke bedrag aan 
rioolheffing is deze eigenaar extra kwijt? Het standaard nog vast te stellen tarief voor de 
eigenaar van de woning (2019 is dit € 165,-) 

11. Wat betekent dit voor een eigenaar met de hoogste OZB aanslag? Welke bedrag aan 
rioolheffing is deze eigenaar extra kwijt? Het standaard nog vast te stellen tarief voor de 
eigenaar van de woning (2019 is dit € 165,-) 

12. Heft de gemeente ook OZB over de objecten welke in eigendom zijn van de gemeente en 
over objecten die in eigendom zijn van stichtingen, verenigingen, etc.? Welke uitzonderingen 
zijn er en wat is de redenatie hierover? Hier gelden geen uitzonderingen. 

Wij kijken uit naar de (snelle) beantwoording op de door ons gestelde vragen. Tevens kijken wij nog 
uit naar de antwoorden van de openstaande vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de fractie van de VVD 
 
Joey Leeuwinga 
 


