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: Dreiging extra belastingverhoging

Geacht college,
Afgelopen week heeft de gemeenteraad gediscussieerd over de kadernota, welke de kaders worden
uitzet voor de belangrijke begroting in het najaar en perspectief tot 2024.
In de kadernota, met een financieel perspectief van een nadelig begrotingssaldo en hogere lasten
voor de burgers, gaat de belastingdruk voor 2020 met respectievelijk 4,1% (eigenaren) en 5,4%
(huurders)
En voor 2020-2024 zelfs met 6,6 en 9,7% en hoogstwaarschijnlijk zal het daar
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niet bij blijven. En is nu al geen ruimte voor nieuw beleid gezien de onzekere toekomst na de
corona-crisus, maar daar zijn de verdere gevolgen hiervan nog niet meegenomen.
Afgelopen week konden we in een landelijk dagblad lezen dat ruim honderd gemeenten bij de
overheid en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) aan de bel hebben getrokken (een
brandbrief hebben gestuurd) omdat het water ze aan de lippen staat. Ze vrezen hun begroting voor
2021 niet rond te krijgen en dreigen in het najaar de gemeentelijke belastingen extra te verhogen.
Minister Ollongren (D66)van Binnenlandse Zaken wijst de gemeenten er al op dat de lokale
overheden al met 566 miljoen euro zijn gespekt om de gevolgen van de corona-crisus te
compenseren. Ze laat nog in het midden of er nog meer steun komt. Is dat niet het geval dan zullen
gemeenten zeker aan de OZB knop gaan draaien om dit te compenseren. Onduidelijk is hoe
Hengelo hier in staat.
Daarom heeft ondergetekende de volgende vragen:
1. Was Hengelo ook één van de ruim honderd gemeenten die aan de bel hebben getrokken bij
de overheid en VNG? En zo ja, wat was de hoofdreden(en) hiervoor? Zo nee, waarom niet?
2. Als Hengelo ook één van de gemeenten was kunt u dan aangeven als er geen extra steun
komt waar het geld dan vandaan moet komen? Wordt dan eerst gedacht aan de OZB extra
te verhogen of gaat u ook andere knoppen gebruiken zoals kijken naar uw eigen organisatie?
Graag uitleg hierover.
3. Gezien het kritische en deels schokkende rapport in 2018 van bureau Hauptmeijer en
Clotscher (HR) over de interne organisatieontwikkeling van de gemeente Hengelo, die
onlangs ter beschikking is gekomen aan de Gemeenteraad, zou het dan niet logisch zijn om
bij tekorten eerst eens in uw eigen organisatie te gaan kijken en deze efficiënter en
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effectiever te maken zodat daar op bezuinigd kan worden dan simpelweg verhogen van de
lasten aan de burgers? Zo ja, wat heeft u gedaan in de afgelopen twee jaar omdat te
realiseren? Zo nee, waarom niet?
Ondergetekende ziet met grote belangstelling uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Leo Janssen
Onafhankelijk Raadslid
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