Bericht aan de raad
24 oktober 2015

Geachte raad,
Bijgaand sturen wij u ons rapport over de uitvoering en gevolgen van precarioheffing. Wij noemen
die onredelijk, ondoelmatig, niet transparant en ongewenst. Het meest in het oog springend is dat
ons college nu een belasting wil invoeren waarover 21% BTW wordt geheven. Waardoor de burgers
dus € 1,21 betalen voor iedere euro die het college wil ontvangen. De Burgerrekenkamer beschouwt
dit als onacceptabel.
De meest voor de hand liggende weg om gemeentelijke inkomsten te verhogen is via de OZB. Dat is
ook vervelend, maar er gaat geen BTW verloren en de sterkste schouders dragen gewoonlijk de
zwaarste lasten. Bovendien is het transparant, en dat is toch wat de gemeente predikt. Dus als er
lasten verhoogd moeten worden dan hoort dat door middel van de OZB geschieden. Maar kosten
verlagen komt altijd eerst!
Nu zal er ongetwijfeld gezegd worden dat steeds meer gemeenten precario gaan heffen en dat we
dus wel mee moeten doen. Anders betalen onze burgers straks mee voor de precarioheffing van alle
andere gemeenten. Hoewel dat een slecht argument is (mijn fiets is gestolen dus moet ik er zelf wel
één terug stelen) zult u het er ongetwijfeld over hebben. Stel dat u inderdaad besluit dat ook Langedijk precario gaat heffen op ondergrondse leidingen (waar wij dus op tegen zijn) dan is er ons inziens
maar één optie: helemaal aan de bovenkant van de bedragen gaan zitten. Met een beetje geluk haalt
u dan geen € 2 maar 10 miljoen binnen, en met nog wat meer geluk dwingt u de rijksoverheid eindelijk wat aan deze ridicule belasting te doen.
Wij zullen uw argumentatie en beraadslagingen nauwgezet volgen en hierover uitgebreid communiceren via de bekende kanalen. Gezien het algemene belang van het onderwerp informeren wij ook
de gemeenteraden van Heerhugowaard en Alkmaar. Voorts de belanghebbende nutsbedrijven en
hun overkoepelende organisaties, de Provinciale Staten van Noord-Holland en de Commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer.
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