
 

 1 

Motie ex artikel 34 reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente 
Kerkrade 
                     
Datum: 28-11-2018 
Aan : gemeenteraad 
Via : voorzitter gemeenteraad 
 
Onderwerp: OZB verhoging 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij treft u namens de fractie SP een motie aan inzake de OZB verhoging vanaf 2019 
Wij verzoeken u deze motie in stemming te brengen tijdens de raadsvergadering van 28 
november 2018 
 

De raad van de gemeente Kerkrade 

Constaterende dat; 

- Het college d.m.v. de NJN 2018 een OZB verhoging voorstelt van 5%, ingaand op 01-
01-2019 en cumulatief nog eens 5% op 01-01-2020 

- Het college deze verhoging van de OZB wil gebruiken voor de kapitaallasten die 
ontstaan door het lenen van 15 miljoen euro voor Centercourt 

- De kapitaallasten 1 miljoen bedragen bij het aangaan van een lening van 15 miljoen 
euro 

 

Overwegende dat; 

- De burgers van Kerkrade volgens het college een extra bedrag van 1 miljoen moeten 
betalen t.b.v. de kapitaallasten, naast een lening van 15 miljoen voor centercourt. 

- Het college deze lastenverzwaring voor de burgers van Kerkrade al in wil laten gaan 
op een moment waarin nog helemaal geen definitief besluit is genomen over 
centercourt 

 

Spreekt uit; 

- Dat er momenteel nog geen sprake is van een definitief besluit voor centercourt en 
er daardoor ook nog geen sprake is van het lenen van 15 miljoen euro 

- Het daarom niet kan dat burgers moeten betalen voor een lening van 15 miljoen, die 
nog niet eens is afgesloten 

- Dat zolang het niet duidelijk is dat centercourt gebouwd wordt, er geen sprake kan 
zijn van een OZB verhoging voor de burgers 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders; 

 Om het voorstel tot lastenverzwaring voor de burgers in te trekken zolang er geen 
definitief besluit ligt dat deze verhoging rechtvaardigt 
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Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, tijdens de raadsvergadering  
dd  28-11-2018 en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens SP Kerkrade, 
 
Marianne Laumann,    Jos Piefer   Carin Wevers 
fractievoorzitter SP Kerkrade  raadslid SP Kerkrade  raadslid SP Kerkrade 
 

 


