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Inhoudelijk
Aanleiding

Weeffout in de verdeling van het provinciefonds

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

Tijdelijk voor de periode van 2019 tot en met 2021 de provinciale
opcenten motorrijtuigenbelasting te verhogen met 6,8 opcenten

Argumenten

Door een weeffout in de verdeling van het provinciefonds wordt op basis
van het rapport van de commissie Jansen een beroep gedaan op de
andere provincie om gedurende drie jaar een bijdrage van in totaal € 20
miljoen aan de provincie Zeeland te verstrekken. De provincie moet de
inkomsten zelf met in totaal € 10 miljoen verhogen om de financiële
problematiek op te lossen.
Gezien het advies van de commissie Jansen en de verwachtingen van de
andere provincies wordt voorgesteld de extra inkomsten geheel te dekken
uit een tijdelijke verhoging van de provinciale opcenten
motorrijtuigenbelasting. De provincie Zeeland behoort daarmee tot de
provincies met de hoogste tarieven.

Controleren

Over de aanwending worden in de komende Voorjaarsnota voorstellen
aan PS voorgelegd

Uitvoering

Aan de overige provincies wordt een bijdrage gevraagd in de jaren 2018
tot en met 2020. De verhoging van de opcenten in Zeeland vindt plaats in
de jaren 2019 tot en met 2021, aangezien een besluit tot aanpassing van
het tarief alleen per 1 januari kan ingaan.
In 2021 komt er volgens de planning een nieuwe verdeling van de
provinciefondsuitkering, waarbij de weeffout voor Zeeland hersteld kan
worden.
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