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VERGADERING 
In opdracht van het gemeentebestuur 

Maandag vond te Merkelbeek een ingelaste vergadering 
plaats van de gemeenteraad van Onderbanken . Deze extra 
vergadering was nodig om dat vóór 1 april de tarieven van 
enkele gemeentelijke belastingen moeten zijn vastgesteld. 
Volgens het alfabetisch roulatiesysteem was Jabeek als ver
gaderplaats aan de beurt, maar hier was maandag de zaal 
niet beschikbaar. 

De wet op de herindeling schrijft voor, dat voor alle inwo
ners van een nieuw gevormde gemeente hetzelfde belas
tingtarief geldt. De tarieven van de oorspronkelijke gemeen
ten moeten dus worden gelijkgetrokken. Dat betekent 
meestal dat de inwoners van de kernen, waar voorheen de 
goedkoopste tarieven golden, nu méér moeten gaan beta
len. Dat is in Onderbanken het geval met het reinigings
recht, de drank- en horecabelasting, de hondenbelasting en 
de OnroerendGoedbelasting. 

Reinigingsrechten 
Vorig jaar betaalden de inwoners van de 4 kernen de volgen
de reinigingsrechten: Schinveld f 53,- Merkelbeek f 42,
Bingelrade f 40, - en Jabeek f 35, -. 
Voor dit jaar zijn de kosten van de reinigingsdienst in Onder
banken begroot op f 155.366,-. Een kostendekkend tarief 
zou neerkomen op f 57, - per jaar. Wettelijk mag dit tarief 
echter slechts 4% per jaar stijgen. Uitgaande van het oude 
tarief van Schinveld komt dit neer op f 55,20 per jaar. 
Het college stelde voor dit tarief per 1 april in te voeren. Een 
groot deel van de raad w ilde echter eerst inzicht in de kos
ten van de ophaaldienst, de service-verlening tot nog toe in 
de 4 kernen , de lopende kontrakten etc. Tevens vroeg men 
zich af of er niet met de betreffende ondernemers onder
handeld kon worden over lagere prijzen en of de ophaal
dienst niet eficiënter door één bedrijf kan worden verricht. 
De heer Geraets verwoordde het standpunt van de commis
sie financiën /algemene zaken: " Met alle onzekerheden die 
er zijn, handhaaf het tarief van Schinveld en bekijk of er be
zuinigingen mogelijk zijn." 
Toen bleek dat het reinigingsrecht niet persé voor 1 april 
hoeft te worden vastgesteld, nam het college z'n voorstel 
terug. In een volgende vergadering komt het met een nieuw 
voorstel, voorzien van de door de raad gevraagde gege
vens. 

Drank- en Horecabelasting 
Op grond van de Drank- en Horecawet kan de gemeente be
lasting heffen op het verstrekken van sterke drank. De tarie
ven per 50 liter sterke drank (of gedeelte daarvan) verschil
den in de voormalige gemeenten nauwelijks. De raad ging 
dan ook akkoord met het collegevoorstel om de tarieven 
van Schinveld van toepassing te verklaren voor de gehele 
gemeente Onderbanken, t .w. f 7,50 voor een horecabedrijf 
en f 5,- voor een slijtersbedrijf. 

Hondenbelasting 
De tarieven voor de hondenbelasting waren in de 4 kernen 
als volgt: Bingelrade f 15,- Jabeek f 15,- Merkelbeek 
f 26,25 en Schinveld f 39,-. Het tarief van Bingelrade gold 
sinds 1974, dat van Jabeek sinds 1971 en die van Merkel 
beek en Schinveld sinds 1980. 
Het college stelde oorspronkelijk voor om het tarief van 
Schinveld toe te passen voor de hele gemeente Onderban-

ken. Op verzoek van de comm1ss1e rmanc1en 1 Algemen Za
ken had het college dit tarief teruggebracht naar f 31,- per 
hond en de raad kon zich hiermee verenigen, met uitzonde
ring van Frans Zuylen . Hij vond dat een hondebezitter al ge
noeg gestraft wordt omdat hij als enige over zijn huisdier be
lasting moet betalen . Hij stelde daarom een tarief voor van 
maximaalf 15,-. 

Onroerend Goedbelasting 
Het tarief van deze gemeentelijke belasting wordt toegepast 
per eenheid van f 3000,- getaxeerde waarde van het onroe
rend goed. In de voormalige gemeenten werden vorige jaar 
de volgende tarieven gehanteerd: 

Schinveld Merkelbeek Bingelrade 

Gebruikers 5,60 3, 75 3,29 
Eigenaren 7,- 4,69 4,11 
Totaal 12,60 8,44 7,40 

Ja beek 

3,44 
4,31 
7,75 

In 1981 werd het onroerend goed in de 4 voormalige ge
meenten opnieuw getaxeerd. Het totaal van de eigendom
men werd toen gemiddeld 20% hoger gewaardeerd dan in 
1976. In 1981 bedroeg de geraamde opbrengst van de CG
belasting in de 4 gemeenten samen f 803.778,-. 
Om dit jaar een gelijke opbrengst te krijgen, is een tarief no
dig van f 9, 79. hiervan is f 4,35 per eenheid voor de gebrui
kers en f 5,44 per eenheid voor de eigenaren. Burgemeester 
en Wethouders stelden de raad voor om dit tarief nog met 
f 1,- te verhogen tot f 10,79 per eenheid van f 3000,-. 
Van dat tarief komt dan f 4,80 voor rekening van de gebrui
kers en f 5,99 voor rekening van de eigenaren. Op deze ma
nier houdt de gemeente voor dit jaar f 64.375,- over, waar
mee in Merkelbeek een komplan en in Jabeek en Bingelrade 
een groenplan kan worden uitgevoerd . Deze plannen wer
den reeds opgesteld vóór de herindeling. 

Na een uitvoerige discussie ging de raad uiteindelijk una
niem met het tarief van f 10,79 akkoord. Een voorstel van 
Werner Geraets om het tarief te beperken tot f 9, 79 werd 
met 8-5 stemmen verworpen. Vóór stemden de leden 
Geraets, van Aarnhem, Goossens, Cremers-Koekkoek en 
Zuylen . 
Leo Meijers opende de discussie door te zeggen dat veel 
mensen door de voorgestelde tariefsverhoging nog in grote
re moeilijkheden komen dan voorheen . Hij vroeg het college 
om te zoeken naar andere mogelijkheden om de begrot ing 
sluitend te maken. 
Sjef Cleven twijfelde eraan of de nieuw e gemeente Onder
banken een efficiënter en krachtiger bestuur zou ontwikke
len. Volgens hem ondervinden de inwoners alleen nog maar 
nadelen als gevolg van de vergrote afstand tot het bestuur. 
Toch worden ze al geconfronteerd met een rigareuze verho
ging van het CG-tarief . De kern Bingelrade moet ca . 80% 
meer gaan betalen, Ja beek 67% en Merkelbeek 35%. 
Alleen de kern Schinveld gaat er 4% op vooruit. Dat de klei
ne kernen zo het gelag moeten betalen, vond hij absurd . 
Daarom stelde hij voor om een protestbrief te schrijven naar 
de politici, die de herindeling hebben doorgevoerd. Daarbij 
zou dan met klem moeten worden aangedrongen op een ex
tra uitkering uit het gemeentefonds. 
Paul van Aamhem vroeg zich af hoe het mogelijk was dat in 
Bingelrade 2 jaar geen aanslagen CG-belasting zijn opge
legd, zodat de bewoners van deze kern dit jaar 3 aanslagen 
krijgen . 
Sjir Renneberg vond dat het nuchter beleid van de kleine 
kernen nu werd afgestraft met verhogingen tot 80%. Hij 
noemde het een schande dat mensen die jarenlang gewerkt 
en gespaard hebben voor een eigen huis, nu zo zwaar door 
de belastingen gepakt wordt. 
Frans Zuylen noemde de ~voorstellen van het college onaan 
vaardbaar. Ook vond hij dat het college het CDA de kans 
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