
 

INGEKOMEN EMAIL N.A.V. OZB VERHOGING 

 

In wat voor een wondere wereld leven we tegenwoordig in Stede Broec? 

Een begroting vaststellen waarbij er al vanuit wordt gegaan, als een paal boven water staand, dat de OZB met 

30% stijgt. Met een tarief dat nog vastgesteld moet worden in december. 

Maar ook de krant maakt het toch wel weer erg bruin. 

Wat een argumentatie, wat een goedkoop verkooppraatje : "de duurste gemeente van West-Friesland zijn , 

vindt niemand leuk.”.  

“We zien het allemaal liever anders, maar we hebben geen keuze.” Alsof er anderen zijn die het liever wel zo 

zien, wat een gezwam. 

Het valt nog mee dat ze niet zegt; "weet je wel hoe erg ik het wel vindt!” 

En de hele coalitie gaat er in mee en de krant melkt het nog uit ook. 

En dan wordt er ook nog gesteld door Tanja Koopen ;  

“ de inwoners dragen gezamenlijk hun steentje bij met 7,5 ton! “  

Grote onzin en geen besef van de werkelijkheid hebben.  

70% van de woningvoorraad is koopwoning. Die eigenaren betalen vanaf 1 januari 30% meer OZB en dragen 

dus die 7,5 ton opbrengst die nodig blijkt te zijn. 

Kort door de bocht betekent dat 750.000,-  /  6400 koopwoningen = € 117,00 gemiddeld per koopwoning meer 

OZB betalen op een gemiddelde OZB-rekening van € 255,00  

Het andere kwart van de bevolking als huurder doet helemaal niet mee.  Dat hebben we onlangs in de krant 

haarfijn uitgelegd gekregen door de directeur van de Woonschakel. 

En natuurlijk eerst de nieuwe WOZ-waarde van de woningen bepalen om pas daarna die 30% er boven op te 

gooien.  

Want Nico Slagter kennende kan ik mij niet voorstellen dat die 30% inclusief de WOZ-waardestijging van de 

woning is. Daar heb ik nog niemand van de raad over gehoord.  

De gemiddelde woningwaardestijging over 2018 is landelijk 6,5%  Dus reken maar uit wat de werkelijk stijging 

zal zijn straks. Gemiddeld is een woning in Stede Broec 200.000,- waard in 2018 en het tarief is 0,1285 dus een 

OZB rekening van € 257,-  

Woningwaardestijging van 6,5% over 200.000,- = 213.000,- x (0,1285 x 30% = 0,1670) = € 355,82. Dat is een 

verhoging van bijna € 100,00  ten opzichte van € 257,-   Dat is 38% meer dan vorig jaar !! 

Of wordt er uitgegaan van ‘ 30% OZB-stijging ’ gerelateerd aan de ozb-rekening die de burger vorig jaar heeft 

gekregen. Dus 1,30 x 257,- = € 334,10    

Dat scheelt een huishouden dus 355,82 minus 334,10 is € 21,72.  En de gemeente Stede Broec vangt daarmee € 

221.500,- meer / minder  OZB.  

En wordt dan het tarief daarop aangepast / bepaald. Ergo wordt het tarief :  334,10  gedeeld door 213.000,- x 

100 = 0,1568 

Ik ben benieuwd wat er uit de bus komt. 
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