
Hier gaan we voor:
• De gemeentelijke belastingen zo laag als mogelijk te houden.
• Lastencompensatie toepassen waar de onroerend goed (zaken) belasting (OZB) als gevolg van 

onrealistische waardestijgingen van woningen en gebouwen de inflatie overstijgt.
• Lastencompensatie op rioolheffing toepassen daar waar deze de inflatie overstijgt.
• De kosten voor afvalverwerking worden op een rechtvaardige manier verrekend met de inwoners. Dus 

de grotere vervuilers dragen de hogere kosten. Afvalscheiding en reductie van restafval worden beloond. 
Ook hier stellen wij dat de inflatienorm als uitgangspunt wordt genomen.

• Innovatieve oplossingen voor afvalverwerking worden actief gezocht en gestimuleerd zonder dat hier een 
onacceptabele kostenstijging voor de inwoners aan wordt gekoppeld. Slim hoeft niet duur te betekenen.

• De kosten voortkomend uit de warmtetransitie mogen niet ten lasten van de inwoners worden gebracht.
• Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt gerechtvaardigd toegepast daar waar de kwetsbaren 

in de samenleving dit nodig hebben. De menselijke maat is de norm.
• Ondersteunen van kwetsbaren door armoedegelden breed en doeltreffend in te zetten. Daarnaast is 

er voldoende aandacht en ondersteuning voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijv. 
energiearmoede. 

• De kosten voor de overige gemeentelijke diensten zoals leges bij vergunningsaanvragen, paspoort, 
rijbewijs, uittreksel BRP overstijgen niet de inflatie.

• Toeristenbelasting wordt ingezet ter ondersteuning van het toerisme en niet ter dekking van andere 
kostenposten.

• Behoedzaam omgaan met financiële mee- en tegenvallers. We zorgen dat het financiële beleid zorgvuldig 
wordt nageleefd. Dus een kostenbewuste houding met bijbehorend gedrag.

• Subsidies inzetten om initiatieven die de leefbaarheid vergroten actief te ondersteunen.
• Frauderen met subsidies actief, creatief en hard aan te pakken.

WOS Halderberge zet zich altijd in voor een solide 
financieel beleid. De meerjarenbegroting moet 
structureel sluitend zijn. Dat betekent dat we 
zorgvuldig met de gemeentelijke inkomsten 
en uitgaven omgaan. We zorgen ervoor dat de 
gemeentelijke begroting tegen een stootje kan. Daar 
waar hervormen of investeren van belang is, zorgen 
we dat dit slim en met een groot effect gebeurt.

Als WOS Halderberge stellen we dat de gemeentelijke 
lasten voor inwoners de inflatie niet mogen 
overstijgen zonder dat hier een zwaarwegend en 
aantoonbaar algemeen belang aan ten grondslag ligt. 
Daar waar lastenverhoging boven de inflatienorm 
in een jaar toch het geval is geweest dient dit in de 
jaren daarop volgend middels een compensatieregel 
te worden gecompenseerd, zodat vanuit een 
meerjarenperspectief de lastenstijging toch onder de 
inflatie blijft.

Wij overlegGen samen
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