
Amendement

Registratienummer
Agendapunt/onderwerp
Sub-onderwerp
Datum

lngediend door de fractie(s)

O6.27 lW alerRioleringsbeleidsPlan (WRP) 2O1 9-2023
trendmatige stijging tarief rioolheffing
25 juni 201 9

VWB

lnleiding
Dit amendement is bedoeld om de tarieven rioolheffing evenwichtiger te laten stijgen door ze
gedurende de komende planperiode, maar ook daarna tot 2030 gelijkmatig te laten stijgen met het
gezinsindexcijfer. De bedragen in de bijlage zijn opgenomen op basis van het huidige
gezinsindexcijfer 1.02 dit kan dus fluctueren bij een landelijke aanpassing van dit indexcijfer.

De raad van de gemeente West Betuwe op 25 juni 2019 in vergadering bijeen, beraadslagend over de

vaststelling van het WaterRioleringsbeleidsPlan (WRP) 2019-2023 West Betuwe.

Overwegende dat

- in het raadsvoorstelwordt uitgegaan van een gelijkblijvende lastendruk, met uitzondering van

het laatste jaar over de planperiode.

- de tarieven in het raadsvoorstel gedurende deze planperiode daardoor nagenoeg niet stijgen,
maar dat de tarieven na deze planperiode wel verder gaan stijgen tot 2030.

- dat daarmee de stijging van de lastendruk wordt neergelegd bij een volgende raadsperiode.

ls van mening dat

- er verder gekeken dient te worden dan alleen genoemde planperiode rioolheffing met daarbij
een gelijkmatigere stijging van de financiële lastendruk voor de inwoners van West Betuwe.

- dit mogelijk is door een trendmatige verhoging toe te passen met het jaarlijkse
gezinsindexcijfer (zie bijlage).

Besluit
1. Besluitpunt 3 als volgt te wijzigen:

¡ Het rioolheffingstarief trendmatig te verhogen met het jaarlijkse gezinsindexcijfer
van nu 1.02, waardoor de rioolheffing in deze planperiode uit komt op:

o 2019 € 347,65;
o 2020 € 354,60;

o 2021 €361,70;
o 2022 € 368,93;
o 2023 €376,31.

En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend:
Zie volgende bladzijde.



Getekend:
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