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Ruimer gemeentelijk belastinggebied
Samenvatting door Atta de Tolk
Vandaag spreken we over een ruimer gemeentelijk belastinggebied
Is de tijd rijp of is het nog toekomstmuziek?
Schijnt er licht aan het einde van de tunnel of is het een fata morgana?
Is het haalbaar te implementeren of wacht ons nog een drama?
Wat zijn de verwachten drempels op de weg?
Zijn alle neuzen al dezelfde kant op gezet?
Is het tijd voor grote veranderingen
Deze vraagstukken vragen een specifieke behandeling
Het wordt tijd om het gesprek breder te voeren
Al is dat spannend, overal liggen kabels en snoeren
Maar meer verantwoordelijkheid voor gemeenten kunnen we toch inkomen?
Zij staan namelijk dichterbij hun inwoners
Afhankelijk van de aanpak, sommige tactieken krijgen meer weerstand
Bij een giro in de bus, heb je daarop meer kans
Wat is dan de oplossing, de uitweg, de verlossing?
Hoe voorkomen we een bureaucratische kettingbotsing?
Bij burgers is belasting toch een gevoelig onderwerp
Omdat het kan voelen alsof het leven beperkt
Alles wat aandacht krijgt, groeit en wordt dus versterkt
Zeker wanneer het weer in de portemonnee wordt gemerkt
Hoeveel belastingen zijn er? Je zult het wel verwachten
Er lijken meer belastingen dan dat er centen in de spaarpot passen
Belasting hebben we er daadwerkelijk baat bij?
In de grondslag willen we een omslag, maak het vrij
Voor gemeenten om zelf te beslissen
Omdat zij het beste weten in welke vijver ze moeten vissen
Motorrijtuigenbelasting wordt nu geregeld via provincies
Als dat gemeentelijk wordt, is de vraag wie daarin de winst ziet

Daarnaast willen we af van de ogenschijnlijke strijd
Tussen die arme belaste gemeenten tegenover het rijke Rijk
Hoe houden we ons hoofd boven water in de belasting van de woningen
Degene die het meeste uitvoert, verdient de grootste beloningen
In plaats van het moeten wachten op een geldstroom
Van Ome Rijk, onze welvarende oom
Maak de overheid kleiner, klinkt best familiair
Minder geld brengt de kern dichterbij, nu staat die best ver
Is dat het ver van verlangen of het ver van vermogen?
Het gesprek voeren over invoeren, Iets dat we best mogen
Er zijn mensen die last hebben van het indirecte beslag leggen
Doen we wat acceptabel is? Kunnen we het eenvoudig uitleggen
Belasting prima maar we mogen overlast beperken
Er zijn toch rijkere en armere gemeenten
Is het te bewaken dat we met z’n allen gelijkwaardig verdelen?
Grote gemeenten daarentegen hebben meer kosten
Meer inwoners verdelen de kosten van de posten
We blijven betalen, het is bijna een honden leven
Trouwens hoe de inkomen van die hondenbelasting besteden
Want geef je aan het algemene, is het een vreemd verhaal
Betaal je dan mee aan een willekeurig lantaarnpaal
De overlopende emmer zal niet het nut van elke druppel snappen
Je hoeft niet te specificeren tot hoe je betaald hebt voor de prullenbakken
Maar wat daar voorbij komt is een belangrijk punt
Volg de gevolgen als je transparantie gunt
Zelfs micro acties kunnen macro gevolgen teweegbrengen
Namelijk het gevoel dat iedereen een goed idee mag inbrengen
Dat is toch ook wie we willen worden
En met kritische betrokkenen blijven financiën beter op orde
Waarom trekken we belasting niet af bij het loonstrookje
Of is het dan te inzichtelijk en krijgen we dan boze ogen?

Wie durft het aan de burger een extra giro te sturen
Als we dat nou eens filmen, ben benieuwd hoe lang die realityshow zou duren
Best pijnlijk idee, dat briefje met overzicht van je verdiensten
Zal ook een afstraffing lijken voor verkregen diensten
Er gebeurt een hoop, maar wordt er alleen verhoogd?
Hoor niet veel over verlaagde kosten, gebeurt dat ook?
Als je het simpeler maakt, is het sneller genieten
Bijvoorbeeld door te zeggen: we hebben vier tarieven
Een boxensysteem zoals we dat kennen
Eenvoudiger uit te leggen dan ook eenvoudiger uit te werken
Geld en schuld, het vergt geduld
De opgave is groot, en dan moeten we positief uitkomen, boven de nul
Het is niet allemaal opgelost als er gewoon geld wordt gestort
Dit is iets anders dan de oplossing voor een eventueel tekort
Waar het aan schort, is niet het tekort aan ingrediënten in de keuken
Hoe maken we dit makkelijker, want we maken het niet zo snel leuker
Maak de verschillen niet te groot, daarmee voorkom je volksverhuizingen
De toekomst is nu, blijf niet in afwachting
Brainstorm door over pragmatische toepassing
Over wat je gepast en ongepast vind
Dan verlichten we samen misschien de lasten van belasting
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