
Onderwerp: Onvolledig beantwoorde vragen Nota Lokale heffingen 

Beste wethouder Burggraaf, 
 

Op de agenda van de commissie B&M staat bij de nieuwe 

behandelvoorstellen het antwoord van het college op onze vragen 

over de toepassing van de Nota Lokale Heffingen. 
 

De meeste vragen zijn door het college slechts van een reactie of 

gedeeltelijk antwoord voorzien. Daarom het verzoek om nog 

voor  31 augustus 2021 alle vragen van een compleet antwoord te 

voorzien. 
 

Vraag 1 en 2: het antwoord is gebaseerd op een verwachting bij de 

Kadernota 2018 en de veronderstelling dat er tegenover de 

toename een zelfde afname is geweest. In de Nota staat dat 

mutaties in het areaal ALTIJD worden gecorrigeerd op de te 

ramen opbrengst (raming vorig jaar + inflatiecorrectie). Daarom 

nogmaals de vraag naar de concrete raadsbesluiten waarbij het 

college toestemming kreeg om in de jaren 2019 tm 2021 af te 

mogen wijken van de nota dan wel de concrete opgaaf van 

toename en afname areaal waaruit blijkt dat dit in de betreffende 

jaren exact gelijk was. 
 

Vraag 3 is  niet beantwoord. Uiteraard was er een extra 

opbrengst/verlies als er in enig jaar een mutatie in het areaal was, 

maar vervolgens werd dit effect bij de berekening voor het 

volgend jaar niet meegenomen. Alleen als uit de bij vraag 1 en 2 

gevraagde specificatie blijkt dat toe- en afname exact gelijk waren 

kan beantwoording achterwege blijven. 
 

Bij vraag 4 geeft u vooral aan hoe u handelt. Vraag blijft wanneer 

de raad concreet besloot een correctie voor leegstand toe te passen 

in afwijking van de Nota. In de betreffende begrotingen en 

belastingverordeningen kan ik er niets over terugvinden. Onze 

vraag sinds wanneer u dit doet is niet beantwoord. 
 



Bij vraag 5 vraag ik waarom u de leegstand bij de gebruikers 

verhaalt. U geeft daar geen antwoord op. Dus nogmaals de vraag 

waarom moeten gebruikers betalen voor de leegstand van andere 

panden. Zij hebben daar immers geen enkele invloed op. 
 

Met vriendelijke groet, 

Jack 't Lam 

Commissielid SP Dordrecht 


