
Geachte gemeente, 
 
  
 
In de gemeente Bergen (L) is op 19 juli 2016 een motie unaniem aangenomen door de 
gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt hier onder meer uit de gemeentelijke autonomie met 
betrekking tot belastingheffing in stand te houden en niet over te gaan tot aanpassing van artikel 219 
van de Gemeentewet. 
 
Ik breng u, namens de gemeenteraad, deze motie graag onder uw aandacht. Wilt u de 
motie verspreiden onder uw gemeenteraad en college, met het verzoek eenzelfde motie aan te 
nemen, als ook Kamer en Kabinet te informeren over de respectievelijke gemeentelijke 
beraadslaging. 
 
  
 
Voor de volledigheid vermeld ik dat de motie tevens is verspreid onder de volgende personen / 
organisaties:  
 
·         De fracties in de Tweede Kamer 
 
·         De vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken 
 
·         De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 
·         De vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
·         De raden en colleges van alle gemeenten 
 
  
 
Namens Sjaak van ’t Hof (griffier),  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ingrid Loos  
Assistent Griffier gemeente Bergen 



Bergen (Lb) 
Leefbaarheid maak je samen 

Motie ter bescherming van de gemeentelijke autonomie belastingheffing 

De gemeenteraad van Bergen, in vergadering bijeen op 19 juli 2016, 

Constaterende dat: 

De Tweede Kamer op 1 juli 2015 heeft ingestemd met de motie Veldman cs (33962, 171) 
over 'gemeentelijke belasting niet afhankelijk stellen van het eigendom van een aangesloten 
object'; 
Blijkens recente publicaties bij monde van VVD Kamerlid Veldman, de VVD Tweede 
Kamerfractie vanwege het uitblijven van uitvoering van genoemde motie door de regering 
een initiatiefvoorstel in voorbereiding heeft; 

Dit initiatiefvoorstel moet leiden tot aanpassing van artikel 219, tweede lid van de 
Gemeentewet waardoor de gemeenteraad de bevoegdheid ontnomen wordt een eigen 
afweging te maken om de rioolheffing of afvalstoffenheffing wel of niet afhankelijk te stellen 
van het eigendom van een aangesloten object; 
Huurders in veel gemeenten met een lastenverzwaring als gevolg van dit initiatiefvoorstel 
geconfronteerd zullen worden; 

Roept op: 

De gemeentelijke autonomie met betrekking tot belastingheffing in stand te houden en niet over te 
gaan tot aanpassing van artikel 219 van de Gemeentewet. 

Verzendt deze motie aan: 

De fracties in de Tweede Kamer 
De vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met het verzoek bij het Rijk te pleiten voor 
handhaving van het huidige artikel 219 van de Gemeentewet 
De raden en colleges van alle gemeenten, met het verzoek eenzelfde motie aan te nemen, 
als ook Kamer en Kabinet te informeren over de respectievelijke gemeentelijke beraadslaging 

Jacob Knoops 
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Geachte gemeente, 
 
  
 
In onderstaand bericht staat dat de motie ‘bescherming van de gemeentelijke autonomie 
belastingheffing’ unaniem is aangenomen. Dit klopt niet. Ons excuus hiervoor. De motie is 
aangenomen met 13 stemmen voor en 1 stem tegen. 
 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ingrid Loos  
Assistent Griffier gemeente Bergen 
 
   

 
Van: Ingrid Loos  
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