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Onderwerp : Afschaffing verhuurdersheffing
Geachte voorzitter ,Hierbij treft u namensde fractie SP , fractie Lokaal Alternatief en fractie Ons Kerkrade een motie aan inzakeAfschaffen verhuurdersheffing.Wij verzoeken u dezemotie in stemming te brengen tijdens de raadsvergadering 27mei 2020 .

De raad van de gemeente KerkradeConstaterende dat:
Woningcorporaties een voortrekkersrol hebben bij de transitie van de bebouwde omgeving en hetleefbaarhouden van stad , dorp en platteland.
Woningcorporaties een verhuurdersheffing aan het Rijk moeten betalen over deWOZ -waarde van(sociale ) huurwoningen .
Naast de verhuurdersheffing, woningcorporaties ook nog andere belastingen betalen , zoalsvennootschapsbelasting.
Deze financiëlemaatregelen , die dewoningverenigingen aan het Rijk moet afdragen , gelijk staanaan : 2.5 a 3 maanden huurper huishouden .
Woningcorporaties door deverhuurdersheffing minder kunnen investeren in nieuwbouw ,leefbaarheid ,verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen .

Overwegende dat:
Dekoepel vanwoningcorporaties Aedes , de VNG , Bouwend Nederland alsmede dewerknemersen werkgeversverenigingen en deWoonbond en ook een groot aantalwoningcorporaties reedseerder hun bezwaren kenbaar hebben gemaakt bij de rijksoverheid tegen deze heffing , totnu toezonder resultaat.
Steedsmeer Nederlandse gemeenten middels moties aandringen op afschaffing van deverhuurdersheffing
Nederland het enige land is in de EU dat ten koste van de huurders en het klimaat op deze manierverdient aan de sociale valkshuisvesting .
Huurders door dezemaatregel nadelige financiële consequenties ondervinden, door hetnietuitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen en de (sociale ) woningbouw ofdoor verhoging van dehuren .

Spreekt uit:
Dat de verhuurdersheffing negatieve effecten heeft voor dewoningvoorraad en negatiefwerktvoor demogelijkheden van de woningcorporaties in het algemeen .
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Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Er bij de rijksoverheid namens Kerkrade op aan te dringen de verhuurdersheffing afte schaffen .

Verzoekt de griffie:
Dezemotie namens Kerkrade ter kennis te brengen van deminister voormilieu en wonen , de VNGen dekoepelorganisatie Aedes, alsmede de gemeenteraden in Nederlandse gemeenten .

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, tijdens de raadsvergaderingd.d. 27-05-2020 en gaat over tot de orde van de dag .
Metvriendelijke groet,

namens SP Kerkrade , namens LokaalAlternatief
Marianne Laumann , fractievoorzitter Betty Bremen -Munsters , fractievoorzitter

Namens OnsKerkrade,
John Raland , fractievoorzitter

Voor 20
Tegen ( Onderen porty)
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