
   

   

 

  Bijlage 1  
Niet gesteunde bezuinigingsvoorstellen  

    

   

    

Van: College van B&W Mailadres: marcel.moerman@midden-groningen.nl 

Datum: 18 september 2020 Zaak: 2020-015034 

Aan: Gemeenteraad Midden-Groningen  

 

Wij hebben een aantal ambtelijke voorstellen niet overgenomen als bezuinigingsvoorstel. In dit overzicht 

geven we beargumenteerd weer waarom we deze opties niet opgenomen hebben  

 

Verlagen van de individuele inkomenstoeslag of verlengen van de periode van drie naar vijf waarop 

iemand op het minimum moet zitten voordat hij recht krijgt op te toeslag.  

Bezuinigingsmogelijkheden: tot €200.000 per jaar. De toeslag is er voor mensen met een inkomen tot 

maximaal 100 procent van het sociaal minimum. Hiervoor bezuinigen betekent dat we de allerarmsten 

raken: mensen die al meerdere jaren op het minimum leven.   

 

De vergoeding voor het eigen risico in de zorg geheel of gedeeltelijk uit de collectieve aanvullende 

ziektekostenverzekering halen. 

Bezuinigingsmogelijkheden: tot € 100.000 euro per jaar. Om dit voor 2021 te kunnen effectueren moeten 

we voor 1 oktober het contract met Menzis aanpassen. Dat lukt niet. Ook maken we hiermee de CAZ erg 

onaantrekkelijk. Dat staat haaks op het de bezuiniging die we wel voorstellen: de CAZ als voorliggende 

voorziening bestempelen.  

 

Verder verhogen van de onroerendzaakbelasting (OZB)  

Mogelijkheden voor extra inkomsten: € 190.000 per procent verhoging. We hebben ervoor gekozen om de 

lasten voor onze inwoners en bedrijven niet verder te verhogen, en de begroting sluitend te maken met 

besparingen. Omdat inwoners door de afwaardering van de WOZ-waarde van NAM-locaties al 

geconfronteerd worden met een hoger tarief vinden wij verdere verhoging nu niet verantwoord. Een 

procent OZB-verhoging kost een gemiddelde woningeigenaar ongeveer 3 euro per jaar. 

 

Verhogen van de afvalstoffenheffing 

Mogelijkheden voor extra inkomen: tot € 1,5 miljoen per jaar 

De kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing is ongeveer 82%. De overige lasten worden uit 

algemene middelen gedekt. Door de kostendekkendheid van afvalstoffenheffing tot 100% te verhogen 

kunnen we maximaal 1,5 miljoen euro per jaar ophalen. Het college heeft hier niet voor gekozen, omdat 

de afwaardering van NAM-locaties al voor iets hogere lasten zorgt. Iedere €100.000 verhoging van de 

afvalstoffenheffing kost een gemiddeld huishouden met een gemiddeld aantal lichtingen van de grijze 

container €3,55 per jaar. 


