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Ondernemers doen laatste oproep aan politiek
De ondernemers in Haarlemmermeer hebben middels een brief een laatste en dringende oproep gedaan
aan de raadsleden van de gemeente Haarlemmermeer om komende donderdag tijdens de
begrotingsbehandeling niet in te stemmen met een verhoging van de Onroerend Zakenbelasting (OZB) niet
woningen van 7,67%.
Eerder dit jaar hebben het Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP), MKB HaarlemmermeerSchiphol en VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam via verschillende briefwisselingen hun ongenoegen
geuit over de ongebreidelde lastenverhogingen welke structurele vormen dreigen aan te nemen in
Haarlemmermeer. Ook tijdens meerdere overleggen met collegeleden heeft het bedrijfsleven geen
luisterend oor gevonden. MKB regiodirecteur, Fabian Nagtzaam; 'al geruime tijd zijn wij in overleg met de
portefeuillehouders financiën en EZ binnen het college. De afgelopen jaren hebben wij deze thematiek ook
vaak aan de orde gesteld, sterker nog excessen hebben wij persoonlijk overhandigd met de belofte vanuit
de politiek om daar inhoudelijk terugkoppeling over te krijgen. Tot op de dag van vandaag heerst er echter
radiostilte vanuit het raadhuis op dit dossier. Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld in de nu voorliggende 7,67%
verhoging en roepen de raadsleden op om op 8 november tijdens de begrotingsbehandeling hun
verantwoordelijkheid te nemen en het college met een ander voorstel te laten komen. Uiteraard kunnen
raadsleden ook zelf middels amendementen met een verandering van beleid komen’.
Haarlemmermeer staat al jaren op een 1e plaats wat betreft OZB tarieven in de metropoolregio Amsterdam
en dat is het georganiseerde bedrijfsleven een doorn in het oog. De gemeente hanteert het systeem om
jaarlijks nominaal dezelfde opbrengsten binnen te halen, echter is dit volgens de bedrijfslevenorganisaties
niet meer van deze tijd en zal men zeker in deze economisch barre tijden een ander beleid moeten vormen.
‘Dit draagt niet bij aan een beter ondernemers- en vestigingsklimaat terwijl wij het huidige ambitieuze college
in andere dossier altijd wel goed weten te vinden blijkt onze argumentatie om geen verhoging meer door te
voeren tegen dovemans oren gericht op dit moment', aldus de MKB regiodirecteur.

