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De gemeenteraad van Emmen in vergadering bijeen op maandag 7 en woensdag 9
november 2016, heeft kennisgenomen van het belastingplan 2016, waarin een verschuiving
van 4 miljard euro van de inkomstenbelasting naar de gemeentelijke belastingen in de
volgende kabinetsperiode is voorzien, en

CONSTATEERT DAT:
ook de VNG zich tot nu toe positief over dit plan heeft uitgelaten;
op dit moment nog geen enkele partij zich in het concept verkiezingsprogramma voor
de Tweede Kamer verkiezingen expliciet tegen dit voornemen heeft uitgesproken, en

OVERWEEGT DAT,

-

het draagkrachtbeginsel het hoofdbeginsel van de Nederlandse belastingheffing is;
'de voorgestelde verschuiving afbreuk doet aan dit beginsel, daar het gemeenten niet
is toegestaan inkomenspolitiek te voeren, en gemeenten daartoe ook niet de
mogelijkheden hebben;
de voorgestelde verschuiving juist leidt tot het complexer maken van belastingheffing
in Nederland;
deze verschuiving ongewenste inkomenseffecten met zich meebrengt; met name in
die gemeenten waar de inkomens onder het gemiddelde liggen en de economische
perspectieven bescheiden zijn zal dit, zeker op de langere termijn, tot nadelige
effecten leiden;
deze verschuiving daarom afbreuk doet aan de onderlinge solidariteit tussen
gemeenten, en daarmee tussen inwoners van dit land;
om bovengenoemde redenen deze verschuiving niet wenselijk is.

VERZOEKT HET COLLEGE:
1.

2.

al datgene wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt te doen om deze verschuiving van
landelijke naar lokale lasten te voorkomen, waaronder het in haar contacten met de
VNG, al dan niet via de verschillende regionale vertegenwoordigers, stelling nemen
tegen deze voorgenomen ontwikkeling en tegen de opvattingen die het VNG bestuur
tot op heden ten aanzien van dit onderwerp inneemt;
dit onderwerp tijdens de VDG vergadering op maandag 21 november 2016 aan de
orde te stellen;
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en verzoekt de daarvoor
geëigende

kanalen

in aanmerking

te bevorderen

landelijke verkiezingsprogramma
kandidaten

komende

raadsfracties

dat dit onderwerp

of -leden

wordt opgenomen

via de daartoe
in het definitieve

van hun partij, dan wel de daarvoor in aanmerking

op de lijst voor de TK verkiezingen

voor te zorgen dat het voornemen

2017

hierover te informeren,

geen plaats krijgt in het in 2017

komende

om er daarmee

op te stellen regeerakkoord;

en gaat over tot de orde van de dag.
FRACTIE:

A.H. Oldenbeuving (CDA)
R. Wanders (PvdA)
H.A. Bos (WE)
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