Amendement inkomsten precariorechten 2020
De raad van de gemeente West Betuwe op 7/11 bijeen, beraadslagend over de programmabegroting 2020 en
de meerjarenraming 2020-2024,
overwegende dat
-

de meerjarenbegroting een groot positief saldo geeft in 2020 en 2021, terwijl dat positieve saldo fors daalt
in de jaren daarna;

-

het grote positieve saldo in 2020 en 2021 wordt veroorzaakt door de inkomsten uit precariorechten,
inkomsten die na 2021 komen te vervallen;

-

de precariorechten doorberekend zijn aan de gebruikers van de leidingen en dus de lasten van die
gebruikers hebben verhoogd;

-

de raad van West Betuwe zich al langer zorgen maakt over de lokale lastendruk in de gemeente, de
hoogste in de regio;

-

de komende jaren die lasten verder verhoogd worden door een extra heffing van 2% per jaar op de
rioolheffing en naar verwachting een forse stijging van de afvalstoffenheffing;

-

ervan uitgegaan mag/moet worden dat de rekening van de gebruikers van de leidingen na 2021 verlaagd
gaat worden.

is daarom van mening dat
-

de extra inkomsten van de precarioheffing (de “meevaller”) van zo’n € 3,3 miljoen over de jaren 2020 en
2021 op enigerlei wijze dient te worden terugbetaald aan de gebruikers van de leidingen en in het
bijzonder de inwoners van de gemeente;

-

daarbij wellicht een relatie kan worden gelegd met het stimuleren van duurzaamheid bijvoorbeeld m.b.t.
elektriciteit (hernieuwde energie) of de afvalstoffenheffing;

-

de extra inkomsten uit de precariorechten moeten leiden tot lastenverlichting.

besluit
-

de begroting 2020 en de raming 2021 aan te passen met dien verstande dat de extra precario inkomsten
van ruim € 3,3 miljoen ondergebracht worden in een fonds lastenverlichting en dus in mindering worden
gebracht op het saldo 2020 en 2021 van de programmabegroting;

-

de besteding van de middelen van dit fonds wordt bepaald in overleg met de raad, en zal ten goede
komen aan het verminderen van de lasten;

-

er bij de eigenaren van de kabels en leidingen op aan te dringen om na 2021 de rekening van de
gebruikers te verlagen door het wegvallen van de te betalen precariorechten.

En gaat over tot de orde van de dag.
Getekend:
Andrea Zierleyn.

