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Onderwerp
Reactie op amendement raad op WRP 2019 t/m 2023
Beslispunten
1. De aangepaste doorrekening van de rioolheffing n.a.v. het door de raad vastgestelde amendement
op het Water RioleringsbeleidsPlan 2019 t/m 2023 vast te stellen, incl. de correctie voor het tekort
na 60 jaar en de doorbelasting van de overhead en salariskosten.
Inleiding
Uw raad heeft in haar vergadering van 2 juli jl. een amendement ingediend, waarbij de rioolheffing
trapsgewijs wordt opgebouwd. Deze trapsgewijze opbouw van de rioolheffing geeft over de gehele
WRP periode van 60 jaar een negatief verschil. In dit raadsvoorstel wordt u ter instemming een
oplossing voorgelegd om dit verschil te corrigeren.
Daarnaast hebben wij geconstateerd dat de salarislasten en overheadkosten, die aan het WRP
toegerekend worden, bij de eerste berekening van de rioolheffing niet volledig zijn meegenomen.
Onder "financiën" wordt toegelicht wat het effect op de heffing is.
Besluitgeschiedenis
Zie onder “inleiding”.
Beoogd effect
Het voorkomen van een te kort van 40 miljoen euro over de komende 60 jaar.
Argumenten
1.1 Hiermee wordt uitvoering gegeven het amendement van de raad, om de rioolheffing direct vanaf
de start looptijd WRP te laten stijgen. M.u.v. 219, omdat de rioolverordening 2019 al is
vastgesteld.
1.2 Met het doorvoeren van de 2 correcties er geen tekort ontstaat na de doorlooptijd van 60 jaar en
de salarislasten en overhead correct worden doorbelast.
Financiën
Het amendement is doorgerekend met een doorkijk van 10 jaar tot 2030 en een jaarlijkse stijging van
2%. Het WRP is doorgerekend voor een periode van 60 jaar tot 2078, met daarbij de eerste 4 jaar een
stijging van 0% en vervolgens tot 2030 een stijging van 5,4%. Zie Excel bijlage.
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De doorrekening van het amendement over de volledige doorlooptijd van 60 jaar geeft een negatief
verschil van ca. 40 miljoen. Het amendement gaat namelijk uit van een stijging in de eerste jaren van
2% i.p.v. de in het WRP genoemde 5,4%.
Daarnaast levert de correcte doorbelasting van salarislasten en overhead een gemiddelde verhoging
op van ca. € 4 per aansluiting/jaar.
Om deze kosten binnen het WRP op te kunnen vangen is het noodzakelijk de jaarlijkse stijging van 2%
door te laten lopen tot 2036 en nog 0,2% in 2037 (in het amendement stopte de stijging na 2029).
De voorgestelde heffingsbedragen zijn excl. Inflatie.
Conform het amendement zou de trapsgewijze stijging al in 2019 ingaan. Omdat de rioolverordening
voor 2019 al is vastgesteld, is een tariefswijziging (achteraf) voor dit jaar niet meer mogelijk. Dit is in
de berekening voor de jaren daarna verwerkt.
Communicatie
Bovenvermelde aangepaste doorrekening zal in de begroting 2020 en de rioolheffingsverordening
doorgevoerd worden, waarna communicatie via de reguliere kanalen plaatsvindt.
Tabel risicoparagraaf
Risico omschrijving
Geen correctie
toepassen op het
amendement

Soort risico
Het ontstaan
van een tekort
van €
40.000.000

Kans
Groot

Effect
Een tekort van
€ 40.000.000

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris,
de burgemeester,

Beheersingsmaatregel
Correctie op het
amendement toepassen
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 september 2019,
besluit:
de aangepaste doorrekening van de rioolheffing n.a.v. het door de raad vastgestelde amendement op
het WaterRioleringsbeleidsPlan 2019 t/m 2023 vast te stellen, inclusief de correctie voor het tekort na
60 jaar en de doorbelasting van de overhead en salariskosten.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 22 oktober 2019, nummer 08,
de griffier,

de voorzitter,

