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Poortugaal, 23 maart 2011 
Betr.; Verhoging van de lokale belastingen. 

Geachte dames en heren. 

Eind februari kregen alle inwoners weer de jaarlijkse aanslagen voor de gemeentelijke belastingen in de 
bus. Voor iedereen betekende dit een onaangename verrassing omdat de tarieven door u aanzienlijk zijn 
verhoogd. 

Met name de senioren van Albrandswaard die moeten leven van een AOW-uitkering met eventueel een 
klein pensioentje, worden hierdoor onevenredig getroffen. De AOW wordt niet meer verhoogd, terwijl 
diverse pensioenen vaak juist verlaagd worden omdat men de dekkingsgraad niet meer haalt. Hierdoor 
leveren de senioren al veel in. 

Deze senioren worden extra getroffen door de financiële problemen van de gemeente. Om de tekorten 
weg te werken worden de gemeentelijke belastingen dusdanig verhoogd dat de gemeente Albrands
waard nu koploper is in het lijstje van gemeenten met de grootste stijgers van de lokale lasten. Een 
twijfelachtige eer. 

Vooral de verhoging van de riool- en afvalstoffenheffing komt bij velen hard aan. We begrijpen dat deze 
verhoging voor een groot deel te wijten is aan het feit dat de gemeente in het verleden abusievelijk ver
geten was de BTW door te berekenen, maar dat verklaart nog niet de uitzonderlijke hoogte van het tarief. 
Het zou tevens netter zijn geweest als de gemeente de burgers had geïnformeerd over de gemaakte fout 
en gefaseerd de kosten had doorberekend. 

De partijen, die momenteel aan het bestuur zijn in deze gemeente, hebben in hun partijprogramma's 
de beloften gedaan om voor de burgers op te komen, hen te informeren, naar hen te luisteren en vooral 
hun belangen in het oog te houden. Helaas moeten wij constateren dat onder druk van de financiële 
problemen ook deze beloften onder druk komen te staan en dat met name de ouderen in Albrandswaard 
hier de dupe van worden. Wij zijn benieuwd op welke wijze de diverse partijen zich in de komende tijd in 
gaan zetten om met name de senioren toch nog wat financieel te compenseren. 

Hoogachtend, 
ANBO Afdeling Albrandswaard 

fctierlach 
Voorzitter 

mailto:anbo.albrandswaard@hetnet.nl
http://www.anbo.nl/

