Aan: College van Burgemeester en Wethouders
Art 36: Trek je portemonnee maar, de OZB aanslag 2022 komt er aan!
Hoorn, 27 februari 2022
Geacht College,
De afgelopen dagen is er bij veel bewoners de belastingaanslag 2022 ontvangen. Na het openen van
deze enveloppe vielen de bewoners stijl achterover. Wij adviseren daarom alle inwoners goed naar
deze aanlag te kijken omdat deze niet voor een ieder duidelijk is waarom deze nu is gestegen.
Onze fractie heeft diverse meldingen ontvangen van verontruste bewoners aangezien zij hun
belasting zien stijgen met percentages van wel 16% en 18%. Bewoners vinden het onbegrijpelijk dat
de gemeente, en daarmee een aantal politieke partijen, de OZB met meer dan de inflatiecorrectie
heeft verhoogd. Deze stijging roept dan ook gelijk de vraag op bij onze inwoners of deze
belastingaanslagen wel juist zijn. Wel zien allemaal dat de woning markt onder grote druk staat en de
waarde van de woningen stijgt. Onduidelijk is op welke wijze hier nu wel of geen rekening mee is
gehouden. Daarnaast zijn er dit jaar in de belastingaanslag ook veranderingen opgetreden door o.a.
de wegenoverdracht vanuit het Hoogheemraadschap. De belasting die het Hoogheemraadschap
rekende voor het onderhoud van de wegen is namelijk komen te vervallen.
Op de algemene website van de gemeente is een nadere uitleg van deze veranderingen (zonder
DigiD) niet te vinden. Eerder hebben wij juist als Raad een motie aangenomen “Helder Hoorns”.
Reden voor deze motie was destijds dat veel brieven en communicatie met onze inwoners niet altijd
duidelijk bleek te zijn. De vraag is dan ook of de huidige uitleg en toegankelijkheid van de verstrekte
informatie over de wijzingen in de belastingaanslag 2022 nu voldoet, mede gelet op de vele vragen
die wij van bewoners voorbij hebben zien komen. Wij hopen dat het college snel de handschoen wilt
oppakken om te voorkomen dat veel bewoners bezwaar gaan maken.
Om dit te voorkomen hebben wij de volgende vragen:
• Kunt u begrijpen dat het voor veel inwoners enorm schrikken is wanneer zij de
belastingaanslag 2022 zien en deze vergelijken met het jaar daarvoor?
• Kunt u op de website waar de algemene informatie staat rondom de Wet waardering
onroerende zaken een nadere toelichting opnemen waarom de belastingaanslag 2022 afwijkt
ten opzichte van vorig jaar? En kunt u erop toezien dat deze toelichting voldoet aan de motie
“Helder Hoorns”.
• Kunt u in de lokale kranten deze heldere toelichting eveneens opnemen?
• Wat was de OZB opbrengst op totaal niveau in 2021 en wat is de begrote opbrengst nu in
2022?
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