Bakker-Mantjes, Mieke
zondag 1 november 2020 13:48:33
R.J.C. Stal
HVS-Box-Gemeente_Mailbox; secretaris@vvdvoorne.nl; Bosgieter, Dick; Slavenburg, Rob; Meerman-van Benthem, Cilia; Kamphuis,
Klaas; Sande-de Groot, Corrie van der; Verschoor, Bianca; Dankaart, Daan; Straaten, Nicko van
Subject: Re: Verontrustende berichten over buitensporige lasten verzwaring voor woning eigenaren in gemeenten

From:
Sent:
To:
Cc:

Meneer Stal,
D66 heeft uw brief besproken in haar fractievergadering.
Het voorstel voor het verhogen van de OZB is van het college. De coalitiepartijen zijn, zoals u weet, IBH, VVD en CDA.
De diverse colleges van Hellevoetsluis zijn de voorgaande jaren er apetrots op geweest dat Hellevoetsluis tot een van de goedkoopste
gemeente van Nederland hoort. Maar ondertussen bleven ze maar geld uitgeven aan diverse voorzieningen, zonder daar in feite een
goede dekking voor te hebben. Denk daarbij aan het sportcentrum/zwembad, het veel te dure Integrale Kind Centrum en inderdaad
het veel te rooskleurige beeld van de ontwikkeling van Kickersbloem 3.
De achterlijke brug, zoals u hem noemt, bij Kickersboem 3 is overigens volledig gefinancierd vanuit een subsidie en niet
vanuit de gemeentefinanciën.
D66 vindt dat het persé een van de goedkoopste gemeenten van Nederland te willen horen niet het juiste uitgangspunt. Beter is een
balans te vinden tussen de (gewenste) kwaliteit van de voorzieningen en de inkomsten van de gemeente (zoals OZB, precariorechten
en hondenbelasting).
Verder schrijft u verbijsterd te zijn dat er middelen worden vrijgemaakt voor op opvang van nieuwe Nederlanders. U moet zich
hierbij wel realiseren dat dit geen eigen gemeentelijke keuze is, maar een opgelegde opgave vanuit het Rijk.
Overigens zijn alle gekozen gemeenteraadsleden kozen voor alle inwoners van Hellevoetsluis, niet alleen voor hun politieke
achterban.
Met vriendelijke groet
Mieke Bakker
Fractievoorzitter D66
Op 22 okt. 2020 om 12:18 heeft R.J.C. Stal het volgende geschreven:
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Met vriendelijke groet / With kind regards / Con Saludos Cordiales /  մ/ 
̥ ί /

֬Ԭ ֬Ԭ /  
R.J.C. Stal
Dhr./ Mr. Rob Stal
Ebstroom 126
3224 CC HELLEVOETSLUIS
Mob.tel.: +31(0)6-51417815

