Amendement

Art. 34 Reglement van Orde

Datum raadsvergadering: 10 November 2020
Raadsvoorstel: Begroting 2021
Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor:
De begroting als volgt aan te passen:

1. Geen middelen vrijmaken uit egalisatievoorziening rioolheffing om
daarmee de heffing rioolbelasting naar beneden bij te stellen.
2. Geen extra 4.4 % OZB opleggen.
Betreft: Tegel OZB 4.4 % ter compensatie van egalisatievoorziening rioolheffing €
250.000
Dekkingsplan 3.6 : Bouwsteen Belastingen en Inkomsten.
Toelichting:
De hoogte van de egalisatievoorziening riolering bedraagt op dit moment €
1.295.733,- De inwoners zorgen door het betalen van de rioolheffing voor het
vullen van deze voorziening. De werkzaamheden voor de riolering worden weer
ten laste gebracht van deze voorziening. De voorziening is dus een gesloten
systeem. De egalisatievoorziening is om schommelingen in de tarieven rioolheffing
voor de inwoners op te vangen.
De rioolheffing hangt samen met de wettelijke zorgplicht voor drie beleidsvelden:
1. Het afvoeren van afvalwater;
2. Het afvoeren van regenwater(ook wel hemelwater genoemd);
3. Het beheer van het grondwaterpeil.
De inkomsten uit de rioolheffing zijn alleen beschikbaar voor uitgaven gerelateerd
aan de boven genoemde zorgtaken. Het heffen van rioolheffing om andere
gemeentetaken te financieren is niet toegestaan.
Wel mogen de inkomsten uit de rioolheffing worden aangevuld met inkomsten uit
algemene middelen zoals een deel van de opbrengst uit OZB of Gemeentefonds.
Nu geeft het college aan dat zij van mening zijn dat de pot wel erg gevuld is en
zoekt zij een mogelijkheid de voorziening te legen.
Dat kan op twee manieren:
1. Het tarief rioolheffing voor de komende 4 jaar te verlagen. Op zich een prima
idee, het is immers geld dat is ingebracht door de inwoners.
2.De plannen uitvoeren die op de plank liggen.
Er moeten nog veel plannen in het riool- en waterbeheer worden uitgevoerd.
Echter om redenen ons niet bekend worden deze plannen niet uitgevoerd.

De situatie rondom het op peil houden van het grondwaterpeil is zeer
zorgwekkend.
In straten en wijken zijn gescheiden stelsels aangelegd die uiteindelijk weer lozen
in het gemengd stelsel in plaats van dat die uitwateren op waterpartijen. Er kan
veel meer ingezet worden op het afkoppelen van hemelwater.
Dat werk moet toch gebeuren, uitstel van werkzaamheden gekoppeld aan lagere
tarieven geeft over enkele jaren een fikse verhoging van de tarieven als de
uitvoering alsnog wordt opgepakt.
Herstel van belastingdruk.
Omdat voor de inwoners de belasting op de rioolheffing omlaag gaat wil het
college aan de inwoners extra belasting opleggen (extra OZB 4.4 %) om daarmee
de totale belastingdruk voor de inwoners gelijk te houden.
Hoe is dit uit te leggen aan de inwoners? Het kost minder maar je moet hetzelfde,
onder aan de streep, blijven betalen.

Ondertekening en naam:
Pro Actief Goirle
Henk Gabriëls

