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Onderstaand wordt zakelijk weergegeven de ontwikkeling van de opbrengst van de lokale heffingen
vanaf het jaar 2003 tot en met het voorliggende begrotingsjaar 2014. Voormelde ontwikkeling start met
het onderstaande staatje waarin over een aantal jaren (2003, 2006 en 2012) de cijfers van de
verschillende opbrengstensoorten voor wat betreft de lokale heffingen worden weergegeven. Vanaf het
‘basisjaar’ 2003 wordt vervolgens van elk opvolgend jaar het onderliggende cijfermateriaal
gepresenteerd. Dit gebeurt door middel van een ‘foto’ van de pagina waarmee de gemeente Vlissingen
haar meerjarenbegroting voor wat betreft de jaarlijkse opbrengst van de  lokale heffingen toentertijd
heeft gevisualiseerd. E.e.a. sluit af op pagina 11 met de geprognosticeerde opbrenst lokale heffingen
begrotingsjaar 2014.

Allereerst wordt in deze notitie van het bestuur van de stichting Belvos melding gemaakt van de alsmaar
uitdijende schuld en de forse jaarlijkse toename - zowel in % als in geld, met name de latere jaren van
het overzicht - van de opbrengsten van de diverse lokale heffingen (belastingsoorten). Verder wordt er
een vraag opgeworpen hoe gaan we verder met de jaarlijkse (stijging van de ) opbrengst van de lokale
heffingen ( bij een verder oplopende schuldenportefeuille). Vervolgens wordt inzicht geboden in de
ontwikkeling van de opbrengst van enkele specifieke belastingsoorten, waarna ten slotte de
opgeworpen vraag wordt beantwoord.

In het jaar 2006 is het ‘huurdersdeel’ onroerende zaakbelastingen afgeschaft. Voor het inzicht van de
lezer van deze notitie is het effect afschaffen ‘huurderdeel’ OZB over het jaar 2006 in onderstaand
overzicht meegenomen. De baatbelasting wordt buiten beschouwing gelaten, daar deze belasting
afloopt. De overige rechten zoals leges, lijkbezorgingrechten en marktgelden worden voor de eenvoud
eveneens buiten beschouwing gelaten. Het reinigingsrecht in de huidige vorm is in 2010 beëindigd.

Maar we beginnen met het inzicht geven in de ontwikkeling van de opbrengsten van de lokale heffingen,
een ieder bekend die in de gemeente Vlissingen woont. Vooralsnog het basisjaar 2003 t.o.v. rekening
jaar 2012 ( en voor het inzicht OZB effect 2006 t.o.v. de rekening 2006) en verderop in deze notitie het
basisjaar 2003 t.o.v. de begroting jaar 2014.

Verloop opbrengst lokale heffingen (jaarrekeningen 2003 c.q. 2006 c.q. 2012)

Locale heffingen Rekening 2003
In Euro’s (basisjaar)

Rekening 2006
In Euro’s (OZB effect)

Rekening 2012
In Euro’s afgerond (blz.
113 jaarrekening 2012)

Onroerende
zaakbelastingen 9.997.388 8.527.700 10.165.000
Forensenbelasting 76.425 136.700 103.000
Toeristenbelasting 22.165 79.600 206.000
Hondenbelasting 116.995 133.400 263.000
Afvalstoffenheffing 3.730.510 5.063.300 6.436.000
Rioolheffing 1.495.783 2.672.100 4.132.000
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Precariobelasting 177.311 167.100 126.000
Reinigingsrechten 475.423 418.600
Parkeerbelastingen

BIZ ( bedrijveninvest.
zone)

1.550.589 1.627.600 2.915.000

123.000

Totaal 17.642.589 18.826.100 24.469.000

Het college van de gemeente Vlissingen is nog steeds verslaafd aan geld uitgeven. De geactualiseerde
liquiditeitsbegroting laat een totale financieringspositie volgend jaar – 2014 - zien van 245 miljoen Euro
(N.B. in het jaar 2002 bedroeg de schuld ‘slechts’€ 72 miljoen Euro) en er wordt door de stichting Belvos
in de navolgende posten aangetoond dat de (extra) verhoging van de lokale lasten in de periode 2003
tot en met de begroting 2014 de pan uit rijzen, mede ter dekking van de oplopende rentekosten per
jaar.

De vraag wordt opgeworpen: hoe gaan we de komende jaren om met (de stijging van de)opbrengst
lokale heffingen als de schulden verder stijgen?

Als geheugensteuntje voor het beantwoorden van de boven geformuleerde vraag het volgende: het
extra laten stijgen van de (leningen)schuld c.q. financieringspositie vanaf het jaar 2002 met 173 miljoen
Euro tot een niveau van 245 miljoen Euro volgend jaar en het jaarlijks (fors) verhogen van de lokale
heffingen vanaf het jaar 2003 (17.643.000 Euro) tot een niveau groot € 24.469.000 jaarrekening 2012)

We starten op de volgende pagina met het overzicht van de belastingsoorten uit de meerjarenbegroting
2005 met een inkijkje wat de diverse lokale heffingen hebben opgebracht verwoord in de (jaar)rekening
2003, zoals reeds is gememoreerd in bovenstaand opbrengstenoverzicht over de jaren 2003, 2006 en
2012.

Het rijtje cijfers uit de ‘foto’  van de pagina uit de programmabegroting 2005- 2008 onder het kopje
rekening 2003 sluit met een totaalopbrengst van ruim 17,6 miljoen Euro. Als vergelijkingsmateriaal is
van dezelfde posten (lees belastingsoorten) de geprognosticeerde opbrengst begroting 2004 en
begroting 2005 weergegeven.
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Conform programmabegroting 2005-2008 Gemeente Vlissingen; onderstaande‘foto’ pagina 91 lokale
heffingen (zie rijtje rekening 2003 opbrengsten belastingsoorten).

De extra verhogingen van de laatste jaren van de lokale heffingen gaan, zoals hierboven reeds is
gememoreerd, ook de komende jaren door. Niet in de laatste plaats om de rente op de voormelde
schuld te dekken, maar ook om de rente van de groei van deze schuld - bij niet hard ingrijpen - tot naar
verwachting plusminus 300 miljoen Euro de komende gemeenteraadsperiode. Kennelijk is het college al
jaren niet in staat de investeringen uit de lopende jaarlijkse kasstromen te genereren, maar wordt thans
ingezet op een jaarlijkse investeringsstroom die bij derden wordt geleend met daartegenover een
voorgestane minimale bezuiniging/ombuiging en voorkomende ‘ meevallers’ (waaronder aanspreken
reserves en verkoop tafelzilver) om ‘sluitend’ de komende jaren rond te komen.
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Deze structurele minimaal voorgestane bezuiniging c.q. ombuiging tot een niveau van plusminus 7
miljoen Euro in het jaar 2017 is volstrekt onvoldoende, tenzij men de lokale heffingen de komende jaren
‘skyhigh’ opvoert om rupsje nooit genoeg ( gemeente Vlissingen is kennelijk blijvend verslaafd aan veel
geld uitgeven) te voeden dan wel om de aanvraag om toepassing van artikel 12 te vermijden (onder
curatele staan bij het Rijk). Momenteel is het vizier gericht op een minimaal ombuigingsbedrag in het
jaar 2014 van 2,5 miljoen Euro (nog steeds volgens de laaghangend fruit methode en creatief
boekhouden).

De rente totale financiering is begroot voor het jaar 2014 op 11,3 miljoen Euro (6 miljoen Euro
grondexploitatie en 5,3 miljoen Euro programma’s en kostenplaatsen) en loopt bij een stijgende rente
steeds verder op. Momenteel is de gemiddelde rente over de lening portefeuille 4,02% en de
gecalculeerde rente 5 %. De problemen komen pregnant naar voren als het rentepercentage boven de 5
% klimt!

Kortom: we blijven – als we niet uitkijken - achter de bezuinigings-/ombuigingsfeiten de komende
jaren aanlopen.

In de jaarrekeningen 2003 en 2004 (zie bovenstaande respectievelijk onderstaande ‘foto’ rijtje lokale
heffingen) - met een totaal opbrengst lokale heffingen groot € 17.642.589 respectievelijk € 18.463.360,
zijnde een stijging van 4,6 % van de totale lokale heffingen t.o.v. het jaar 2003, was er schijnbaar geen
vuiltje aan de lucht. Echter, de forse stijging van de schuld (zie jaarlijkse notities stichting Belvos) kwam
er gezwind aan. Op zijn ‘Cruijffiaans’ gesproken: men ziet het pas als men het door heeft.

En men kreeg het langzamerhand door dat het verhogen van de (leningen)schuld en de jaarlijkse stijging
van de opbrengst van de lokale heffingen een goudmijn betekende voor het vorm en inhoud geven van
de lokale ‘bouw ’ambitie en het kopen van (grote) percelen grond, oftewel het bedrijven van een actieve
grondpolitiek. De koop van het perceel ‘Scheldekwartier’ kreeg in het jaar 2004 gestalte en de schuld
explodeerde verder met € 68 miljoen Euro dat jaar.
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Conform programmabegroting 2006-2009 Gemeente Vlissingen; ‘foto’ lokale heffingen pagina 87.

In de begroting 2005 kwam het beleid van het extra verhogen van de lokale heffing geleidelijk verder
van de grond. De totaal geprognosticeerde opbrengst voor dat begrote jaar aan lokale heffingen
bedroeg groot € 20.966.580 t.o.v. € 18.463.360 over het jaar 2004. Zowaar een fikse stijging met jaarlijks
€ 2,5 miljoen. Men anticipeerde toentertijd alvast op een daling van de onroerende zaakbelastingen in
het jaar 2006. Het ‘huurdersdeel’ viel weg en het ‘koopdeel’ kon pas later navenant verder opgevoerd
worden. De verhoging van het rioolrecht met 1 miljoen Euro per jaar tikte in de ogen van B&W lekker
aan en gaf lucht aan het verder vorm en inhoud geven van de voornoemde tomeloze ’bouw’ ambities en
actieve grondpolitiek. De parkeerheffingen bleven indertijd om moverende redenen wat achter in het
doorvoeren van verdere verhogingen. Het devies in die jaren luidde: eerst de lokale bevolking wat
verder uitbenen met het extra verhogen boven inflatie van sommige lokale favoriete belastingsoorten
en later de parkeerheffingen fors omhoog brengen als dekking voor de tekorten en voor de extra
voorgenomen te bouwen parkeerkelders. Let wel positief bedoeld: de parkeerheffingen waren één van
de laagste in Nederland.
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Verder worden navolgend enkele van de lokale heffingen nader toegelicht, te beginnen met het
rioolrecht.

Conform programmabegroting 2007-2010 Gemeente Vlissingen; ‘foto’ pagina 68 lokale heffingen.

Rioolrecht

In het jaar des heren 2003 bedroeg de jaarlijkse heffing rioolrecht € 1.495.783. In de begroting 2014 is
het bedrag aan jaarlijkse heffing rioolrecht opgelopen tot € 4.592.000 (zie ‘foto’s’ bijgevoegde pagina’s
programmabegrotingen over de afgelopen jaren en het overzicht op de laatste pagina). Een stijging van
maar liefst meer dan 300% t.o.v. het basisjaar 2003. Onder het mom van en via de leus 100 % dekkend
maken van de kosten uitgevoerd zonder een behoorlijke jaarlijkse onderbouwing van deze kosten.
Sterker nog: een argumentatie en een specificatie op de oplopende kosten van de diverse
kostenplaatsen van de gemeente ontbreekt in de jaarrekeningen van de afgelopen tien jaar. Blijkbaar
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vraagt de raad van de gemeente Vlissingen nooit naar de specificatie en onderbouwing van voormelde
kosten rioolrecht en heeft derhalve het college B&W de handen vrij om exorbitante verhogingen door te
voeren om de door ambtenaren ‘geschreven’ kosten te dekken.

Conform programmabegroting 2008-2011 Gemeente Vlissingen; ‘foto’ pagina 87 lokale heffingen.

Afvalstoffenheffing

De jaarlijkse heffing afvalstoffen is van hetzelfde laken en pak, maar de stijging is wat beperkter. In het
jaar 2003 bedroeg de jaarlijkse heffing: € 3.730.510 en het gecalculeerde bedrag in de begroting 2014
bedraagt: € 6.717.000. Voorwaar een stijging van: 80 %.t.o.v. het basisjaar 2003. Ook hier geldt het
motto zo hoog mogelijk opvoeren van de kosten om ‘100% ‘ dekking te genereren.
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Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is in een vlaag van verstandsverbijstering van de zijde van het college enige tijd
’geprognosticeerd’ afgeschaft, maar later schielijk werkelijk weer ingevoerd. Blijkbaar was en is de
opbrengst van 204.000 Euro ( begroting 2014) te kostbaar om te missen.

Conform programmabegroting 2009-2012 Gemeente Vlissingen; ‘foto’ pagina 89 lokale heffingen.

Parkeerbelastingen

Overhet jaar 2003 bedroeg de opbrengst van de parkeerbelasting: 1.550.589 Euro. Geraamd voor het
komende jaar 2014 is de opbrengst van deze belasting: 3.067.000 Euro. Een forse jaarlijkse
meeropbrengst, mede om de tekorten te dekken. De verdere jaarlijkse stijging gaat niet meer
onverdroten door. Integendeel  de parkeeropbrengsten schijnen m.i.v 2014 te stabiliseren!
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Namelijk het jaar 2014 laat geen stijging meer zien t.o.v. het jaar 2013. E.e.a. roept vragen op: van
contraproductief via verkeerd begroot tot veel leegstand etc. De stichting Belvos heeft in de afgelopen
jaren meermalen bepleit de meeropbrengst van deze belasting te gebruiken voor het terugdringen van
de jaarlijkse rentebijschrijving op het project Scheldekwartier i.v.m. het niet bouwen op dit terrein (aan
het eind van het jaar 2012 - zie jaarrekening 2012 - staat er voor het project Scheldekwartier meer dan
81 miljoen Euro bruto ‘op de lat’ – d.w.z. zonder afwaardering van het netto contante waarde tekort -
en de renteteller tikt met het gevoerde beleid door: jaarlijks plusminus 4 miljoen Euro). De gemeente
Vlissingen blijft in haar maag zitten met het Scheldekwartieproject zolang dit project op haar balans
prijkt!  Met een aan zekerheid grenzende waarschijnllijkheid zal de jaarlijkse extra toevoeging van 1
miljoen Euro – m.i.v. het jaar 2013 - uit de lopende begroting niet voldoende zijn om de tekorten verder
te dekken.

Conform programmabegroting 2010-2013 Gemeente Vlissingen; ‘foto’ pagina 100 lokale heffingen
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Onroerende zaakbelastingen

Onroerende zaakbelastingen, de melkkoe bij uitstek. De terugkerende jaarlijkse verhoging in geld ( de
waarde van het onroerend goed - huizen e.d. - daalt al jaren!) is fnuikend voor de inwoners en voor de
middenstad. Deze belasting is sluitpost van de begroting als men het niet meer weet, en wordt verkocht
als een soort ‘evenwicht’ om de lasten (lees offers inwoners en middenstand) te spreiden. De stichting
Belvos verwacht na het jaar 2014 (jaar 2013/2014: pas op de plaats door college B&W na druk van
coalitie- en oppositiepartijen en in afwachting van de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar) voor
deze post exhorbitante stijgingen om de te betalen extra rente over de schuld en de tekorten te dekken.
Elk procentpunt boven inflatie is goed voor tonnen Euro’s meeropbrengst!

Opbrengst belasting over het jaar 2003 groot: € 9.997.388

Over het jaar 2006 groot: € 8.579.700 (huurdersdeel valt weg)

Over het jaar 2014 groot: € 10.479.000 ( geprognosticeerd begroting)

Conform programmabegroting 2011-2014 Gemeente Vlissingen; ‘foto’ pagina 97 lokale heffingen.
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De begroting 2014, met als tijdvak periode 2014 – 2017, laat op deze pagina het volgende beeld zien,
e.e.a. afgezet tegen het belastingjaar 2003 als basisjaar en het jaar 2006 (OZB effect):

Opbrengst lokale heffingen

Locale heffingen Rekening 2003
In Euro’s (basisjaar)

Rekening 2006
In Euro’s (OZB effect)

Begroting 2014
In Euro’s

Onroerende
zaakbelastingen 9.997.388 8.527.700 10.479.000
Forensenbelasting 76.425 136.700 134.000
Toeristenbelasting 22.165 79.600 204.000
Hondenbelasting 116.995 133.400 288.000
Afvalstoffenheffing 3.730.510 5.063.300 6.717.000
Rioolheffing 1.495.783 2.672.100 4.592.000
Precariobelasting 177.311 167.100 268.000
Reinigingsrechten 475.423 418.600
Parkeerbelastingen 1.550.589 1.627.600 3.067.000

Totaal 17.642.589 18.826.100 25.749.000
Conform programmabegroting 2013-2016 Gemeente Vlissingen; ‘foto’ pagina 137 lokale heffingen
onderstaand weergegeven.

Let op: sommige cijfers in onderstaand overzicht (foto pagina begroting gemeente Vlissingen) wijken af
van eerdere gepresenteerde staatjes door Gemeente Vlissingen!
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De gemiddelde verhoging aan lokale heffingen begrotingsjaar 2014 – in het zicht van de
gemeenteraadsverkiezingen - t.o.v. begrotingsjaar 2013 bedraagt: 2,3%.

Aan het eind van deze notitie komen we toe aan het beantwoorden van de opgeworpen vraag. De
opgeworpen vraag luidde als volgt:

hoe gaan we de komende jaren om met (de stijging van de)opbrengst lokale heffingen als de schulden
verder stijgen?

Het bestuur van de stichting Belvos is de mening toegedaan dat de jaarlijkse opbrengst lokale heffingen
te veel in het teken staat van een zichzelf vullende pot met geld om de tekorten te dekken. Liefst elk jaar
een beetje meer opbrengst om niet te veel in eigen vlees te snijden. Echter, de navolgende
waarschuwing is meer dan op zijn plaats: het bestuur van de gemeente Vlissingen realiseert zich
onvoldoende dat er binnen afzienbare tijd een einde komt aan de jaarlijkse (automatische) verhoging
van genoemde heffingen. Namelijk de inwoners en ondernemers van de gemeente Vlissingen kunnen de
stijgende belasting druk steeds minder opbrengen, de stad stroomt leeg (inwonersaantal daalt verder)
en de (winkel)leegstand neemt hand over hand toe.

Tenzij e.e.a. . een voorbode is van het aanvragen van artikel 12 (financiële verhoudingen wet ) door de
gemeenteraad. Alsdan kunnen de lasten – in samenspraak en overleg met het Rijk - verder opgevoerd
worden, vermits men niet bij de pinken is!

Oktober 2013

Namens het bestuur van de Stichting Belvos

J.J. Paap voorzitter


