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De Griffier/Fractie/Raad
Jos Brok
Maandag 14 oktober 2019
Reactie op de beraad en advies/oordeelsvormende avond van 8
oktober 2019 m.b.t. het Waterrioleringsbeleidsplan 2019 t.m 2023
(WRP).

Inleiding
Uw raad heeft in haar vergadering van 2 juli jl., bij de vaststelling van het WRP, een
amendement ingediend, waarbij de rioolheffing trapsgewijs wordt opgebouwd.
Uw Raad heeft in de oordeelsvormende avond van 8 oktober j.l gevraagd om een
doorrekening van 2 nieuwe rioolheffingsvarianten, zodat u een keuze kunt maken. In
deze 2 varianten is het negatief verschil m.b.t. het amendement, maar ook de aanvulling
van de salariskosten incl. overhead opgenomen. Conform uw verzoek zijn de volgende 2
varianten doorgerekend:

1. De rioolheffing trapsgewijs te laten stijgen vanaf 2020 en niet zoals in het voorstel
een sprong in de stijging in 2020. De in het amendement benoemde stijging van
een aantal jaren met 2 % is hierin niet leidend.
2. De rioolheffing de eerste 3 jaar gelijk houden en aansluitend een trapsgewijze
stijging.

Financiën
Naar aanleiding van de oordeelvormende avond zijn 2 nieuwe varianten doorgerekend,
waarmee een stabielere rioolheffing ontstaat.
1. In variant 1 “trapsgewijze stijging” is de eenmalige sprong in het amendement
opgeheven door de stijgingsperiode met 5 jaar te verlengen tot 2042.
a. Hierdoor kan in al deze jaren 2% worden aangehouden
b. maar komt de eindheffing in 2042 wel uit op €521,2. In variant 2 “3 jaar geen stijging en daarna trapsgewijze stijging” is
bovenstaande variant gecombineerd met de oorspronkelijke wens om het tarief t/
m 2022 gelijk te houden (3 jaar na nu) en pas in 2023 voor het eerst te verhogen.
De uitgestelde verhoging leidt tot een achterstand in inkomsten die opgelost moet
worden door:
a. Het spaarbedrag in de planperiode te verminderen
b. De jaarlijkse stijging te verhogen van 2,0% naar 2,4%
c. De eindheffing komt in 2042 dan uit op €535,-

De voorgestelde heffingsbedragen zijn excl. Inflatie.
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