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Uw gegevens

Onderwerp: Motie ter bescherming van de gemeentelijke autonomie belastingheffing

Geachte heer/ mevrouw,

De gemeenteraad heeft op 22 september 2016 een motie aangenomen waarin de raad 
uitspreekt:

De gemeentelijke autonomie met betrekking tot belastingheffing in stand te willen 
houden en niet over te gaan tot aanpassing van artikel 219 van de Gemeentewet.

De gemeenteraad verzoekt u om bij het Rijk te pleiten voor handhaving van het huidige 
artikel 219 van de Gemeentewet.

Een afschrift van de motie en de beraadslagingen is bijgevoegd.

Hoogachtend,

Geē)
Nummer:

Ontvangstdatum:
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J.A.M. van Workum 
Raadsgriffier
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MOTIE
GEMEENTE Berg en Dal

Onderwerp: Motie ter bescherming van de gemeentelijke autonomie belastingheffing

a motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp (vreemd aan de dag)

De raad van de gemeente Berg en Dal in vergadering bijeen d.d. donderdag 22 september 2016 

constaterende dat,

> De Tweede Kamer op 1 juli 2015 heeft ingestemd met de motie Veldman cs (33962, 171) 
over 'gemeentelijke belasting’ niet afhankelijk te stellen van het eigendom van een 
aangesloten object';

> Blijkens recente publicaties bij monde van WD Kamerlid Veldman, de WD Tweede 
Kamerfractie vanwege het uitblijven van uitvoering van genoemde motie door de regering 
een initiatiefvoorstel in voorbereiding heeft;

> Dit initiatiefvoorstel moet leiden tot aanpassing van artikel 219, tweede lid van de 
Gemeentewet waardoor de gemeenteraad de bevoegdheid ontnomen wordt een eigen 
afweging te maken om de rioolheffing of afvalstoffenheffing wel of niet afhankelijk te 
stellen van het eigendom van een aangesloten object;

> In veel gemeenten zal de lastendruk verhoogd worden als gevolg van dit initiatiefvoorstel;

a spreekt uit (oordeel);

> De gemeentelijke autonomie met betrekking tot belastingheffing in stand te houden en 
niet over te gaan tot aanpassing van artikel 219 van de Gemeentewet.
Deze motie, inclusief de beraadslaging van de gemeenteraad Berg en Dal te sturen aan: 

» De fracties in de Tweede Kamer en Eerste Kamer;
* De vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
* De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
* De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met het verzoek bij het Rijk te pleiten voor 

handhaving van het huidige artikel 219 van de Gemeentewet,

en gaat over tot de orde van de dag.

CDA:
GVP:
GJS:
C90: 
VOLG: 
Voor B&D:

Rob Verheijen, Jan Poelen en Herman Scholtens 
Hennie Eikholt, Rob Bekers en Irma van de Scheur 
Jos van Campen en Theo van der Velden 
Miengske Borremans en Robert Houkes 
Johanna Brouwer, Peter Maas en Gaby Hustedt 
Jos Peters en Ellen van Broekhoven

Motie aangenomen met 14 stemmen voor en 8 stemmen tegen

Voor toelichting: Zie artikel 47 van het Reglement van Orde.



Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Berg en Dal in zijn openbare vergadering van 
22 september 2016

De griffier,

J.A.M. van Workum

Voor toelichting: Zie artikel 47 van het Reglement van Orde.



Berg en DalCEMEENTE

VERSLAG
van de raadsvergadering van de gemeente Berg en Dal 
gehouden op 22 september 2016 in het gemeentehuis

Aanwezig:
Raadsleden: dhr R.A.G.M. Bekers (GVP), mw W.M.L.A. Borremans (Combinatie 90), mw E.H.A. van 

Broekhoven (Voor Berg en Dal), mw J.M.J. Brouwer (VOLG), dhr J. van Campen (GJS), 
dhr J.W.M. Coerwinkel (GroenLinks), mw M.O. ten Doesschate (WD), dhr H.T.J. Eik- 
holt (GVP), dhr M.S.M. Hoeken (PvdA), mw G. Hustedt (VOLG), dhr W.P.M. Kersten 
(Sociaal Groesbeek), dhr P.G. Maas (VOLG), dhr J.A.F. Peters (Voor Berg en Dal), dhr 
J.H. Peters (Sociaal Groesbeek), dhr J.G.M. Poelen (CDA), mw E.M. van de Scheur 
(GVP), dhr M.J.B.I. Schmiermann (PvdA), dhr H.J.J. Scholtens (CDA), dhr T.H. van der 
Velden (GJS), dhr R.P. Verheijen (CDA), mw T.M. Vorderman (D66), mw R.A. Vree 
(GroenLinks)

Voorzitter. 
Wethouders:

Griffier. 
Verslag:

dhr M. Slinkman
mw S.G.P. Fleuren, dhr J.G.M. Thijssen, dhr E.H.A. Weijers, dhr A.R.M. ten Westen- 
eind
dhr J. van Workum
Buro Service Overasselt, mwW.J.J. Verheijen Verkroost

Afwezig:
Raadsleden: dhr L.G.K.J.E. Houkes (Combinatie 90)

14a. Motie vreemd aan de orde van de dag
Dhr Verheijen licht onderstaande motie, ingediend door CDA, GVP, GJS, C90, VOLG en VBenD, toe.

Motie ter bescherming van de gemeentelijke autonomie belastingheffing

De raad van de gemeente Berg en Dal in vergadering bijeen d.d. donderdag 22 september 2016 
constaterende dat,
- De Tweede Kamer op 1 juli 2015 heeft ingestemd met de motie Veldman cs (33962, 171) over 'ge
meentelijke belasting’ niet afhankelijk te stellen van het eigendom van een aangesloten object';
- Blijkens recente publicaties bij monde van WD Kamerlid Veldman, de WD Tweede Kamerfractie 
vanwege het uitblijven van uitvoering van genoemde motie door de regering een initiatiefvoorstel in 
voorbereiding heeft;
- Dit initiatiefvoorstel moet leiden tot aanpassing van artikel 219, tweede lid van de Gemeentewet 
waardoor de gemeenteraad de bevoegdheid ontnomen wordt een eigen afweging te maken om de 
rioolheffing of afvalstoffenheffing wel of niet afhankelijk te stellen van het eigendom van een aangeslo
ten object;
- In veel gemeenten zal de lastendruk verhoogd worden als gevolg van dit initiatiefvoorstel; 

spreekt uit (oordeel);

- De gemeentelijke autonomie met betrekking tot belastingheffing in stand te houden en niet over te 
gaan tot aanpassing van artikel 219 van de Gemeentewet.



- Deze motie, inclusief de beraadslaging van de gemeenteraad Berg en Dal te sturen aan:
De fracties in de Tweede Kamer en Eerste Kamer;
De vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met het verzoek bij het Rijk te pleiten voor handhaving 
van het huidige artikel 219 van de Gemeentewet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wethouder Fleuren verklaart dat het college de motie kan ondersteunen.
Dhr Coerwinkel vraagt wat een gemeente straks niet meer mag als deze motie niet aangenomen zou 
worden. Dhr Verheijen antwoordt dat de motie door de Kamer is aangenomen, maar de regering heeft 
deze motie niet uitgevoerd. Er wordt een initiatiefvoorstel gemaakt en dat komt binnenkort aan de 
orde. Wat niet meer gaat gebeuren is dat een gemeente de rioolheffing of afvalstoffenheffing wel of 
niet afhankelijk kan stellen van het eigendom van het aangesloten object. Op dit moment kan de ge
meente het zelf bepalen. College en raad vonden het niet wenselijk omdat je plaatselijk de samen
hang van de lastendruk moet bezien. Soms is het geen goede beslissing het wel te koppelen aan de 
aansluiting.
Mw Ten Doesschate vraagt of dhr Verheijen weet wat er in het initiatiefvoorstel staat. Dhr Verheijen 
antwoordt dat de lokale CDA, in tegenstelling tot de landelijke fractie, het niet eens is met het voorstel. 
CDA Berg en Dal wil dat de raad van de gemeente zelf de bevoegdheid houdt.
Mw Vorderman is het inhoudelijk eens met dhr Verheijen, maar zij heeft op internet niets gevonden 
over een initiatiefvoorstel en vindt het erg voorbarig om met een motie te komen op iets wat er mis
schien helemaal niet komt. Zij heeft van mw Ten Doesschate, die contact heeft gehad met dhr Veld
man, vernomen dat er tot op heden van geen initiatiefvoorstel sprake is. Dhr Verheijen antwoordt dat 
het een pro-actieve motie is om te voorkomen dat het initiatiefvoorstel wordt doorgezet. Hij is er heel 
blij mee als het niet komt. Mw Vorderman zegt dat mocht het aan de orde komt, zij voor de motie is, 
maar op dit moment niet. Dhr Verheijen antwoordt dat het dan te laat is.
Mw Van de Scheur zegt dat er wel degelijk een initiatiefvoorstel is. Het is ook voorgelegd aan de VNG 
voor advies. De VNG heeft een negatief advies gegeven.
Dhr Eikholt stelt dat het erom gaat als raad een signaal af te geven niet akkoord te gaan met deze 
handelwijze. Het is niet bekend of er iets mee gedaan gaat worden, maar het signaal is dan afgege
ven. Dhr Kersten reageert richting dhr Eikholt die het heeft over het afgeven van een signaal. In het 
recente verleden bij een motie van D66 en GroenLinks over TTIP, was met name de GVP er erg hui
verig voor om signalen af te geven als het wetgeving/regelgeving betreft welke de gemeentelijke re
gelgeving overstijgt. Nu gaat het ook iets wat de lokale overheid te boven gaat en is men er als de 
kippen bij om een motie te ondertekenen. Hij vraagt of dit een kwestie is van coalitiediscipline of een 
gewijzigd inzicht.
Dhr Hoeken is het eens met de opvattingen van Sociaal Groesbeek en D66, mede gezien het feit dat 
de motie die is aangenomen, gekoppeld is aan een onderwerp waar niet over gesproken is, het wel of 
niet koppelen van belastingen aan eigendom dan wel huur. De PvdA stemt tegen.
Dhr Eikholt stelt dat het gaat over de eigen autonomie van de gemeente. Als afstand gedaan wordt 
van dit soort elementaire zaken, heeft de raad geen enkele zin en wordt de gemeente vanuit de rijks
overheid aangestuurd. TTIP is van een totaal andere orde van grootte. Dhr Kersten zegt dat het TTIP- 
verdrag alles te maken heeft met autonomie.

Stemverklaringen:

Mw Ten Doesschate vindt het een bijzondere motie omdat de lokale CDA-fractie de ínhoud van het 
voorstel nog niet eens kent. Het initiatiefvoorstel wordt pas zeer binnenkort formeel door Hayke Veld
man ingediend bij de Kamer. Een bijzondere motie omdat deze slechts rept over lastenstijgingen voor 
huurders en volledig voorbijgaat aan een oneerlijke verdeling van lasten over de bewonersgroepen. In
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179 gemeenten betalen alleen de eigenaren en dat is raar. Zelfs de scheefwoners zitten dus goed. 
Een bijzondere motie omdat 193 gemeenten al doen wat het initiatiefvoorstel beoogt, alle gebruikers 
laten betalen. Het advies van de WD is: deze motie ontraden.

De voorzitter brengt de motie in stemming.
Tegen de motie stemmen de fracties van de PvdA. GroenLinks, WD, D66 en Sociaal Groesbeek 
De motie is aangenomen met 14 stemmen voor en 8 stemmen tegen.

Wethouder Fleuren deel mee dat er momenteel hard gewerkt wordt aan de ínhoud van de begroting 
maar ook aan de vorm. Besloten is dat er een digitale vorm komt met een andere indeling. Op 6 okto
ber is er een technische toelichting, dan ontvangt men ook de digitale begroting. Van tevoren komt het 
raadsvoorstel waar de belangrijkste punten in staan.

14. Sluiting
De voorzitter dankt eenieder voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 21.08 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Berg en Dal in zijn openbare vergadering van 20 
oktober 2016

J.A.M. van Workum, 
Griffier

mr M. Slinkman, 
voorzitter
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