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Ook huurders hebben te maken met woonlastendruk
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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 12 oktober 2021 behandelend het
agendapunt Nota Lokale Heffingen

Besluit de wijziging op de Financiele verordening gemeente Dordrecht (negende wijziging) vast te stellen
(en daarmee de nota Lokale Heffingen), waarbij de tekst onder 3.3.1 Belastingdruk wordt gewijzigd in:

Tot de gemeentelijke woonlasten worden gerekend de onroerendezaakbelastingen, de
afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De gemeentelijke woonlasten vormen het grootste deel van de
opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en zijn daarmee grotendeels bepalend voor de lokale
lastendruk. Door het tariefbeleid beInvloedt de gemeente de ontwikkeling van de woonlastendruk.
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de
Rijksuniversiteit Groningen brengt jaarlijks het niveau en de ontwikkeling van de lokale lasten van
gemeenten in kaart. Zij focust hierbij vooral op de gemeentelijke woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en
de rjoolheffing).
In de paragraaf Lokale heffingen van elke begroting en jaarrekening maken we dit inzichtelijk op basis
van de meest recente informatie voor inwoners met een eigen woning en voor inwoners met een
huurwoning.

Met name in de begroting nemen we meer gedetailleerde vergelijkingen op. Daarnaast kan relatief
eenvoudig elke willekeurige vergelijking gemaakt worden vanuit de beschikbare data op de website van
het COELO.

Toelichting:

In de conceptnota wordt alleen het inzichtelijk maken van de belastingdruk geregeld voor inwoners met
een eigen woning. Wij voegen daar de huurders nu aan toe. De passage in de conceptnota dat we als
Dordrecht gunstig scoren hebben we geschrapt. Dit hoort geen onderdeel te zijn van de nota, maar kan
een constatering zijn bij de begroting en/of jaarrekening. Waarbij de informatie dan voor zowel eigen
woningen als huurwoningen gegeven moet worden.
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