
Vraag van PAG met betrekking tot het wel of geen inzetten van de 
voorziening egalisatieopbrengst rioolheffing  
 
 
In de raadsinformatiebijeenkomst van donderdag 10 december is door de heer Gabriels wederom de 
vraag gesteld c.q. een opmerking gemaakt met betrekking tot het wel of niet inzetten van de 
voorziening egalisatie opbrengsten rioolheffing. 
De heer Gabriels doet het voorkomen dat wanneer de gemeente afziet van het verlagen van het 
rioolrecht dit budgettaire ruimte geeft. 
 
Dat is onjuist. 
Hieronder zullen wij trachten dit uit te leggen en met een voorbeeld aantonen hoe het werkt. 
 
In de primaire begroting 2021 wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid van de lasten en baten 
van het taakveld riolering. 
Dat betekent dat het saldo van de lasten en baten van het taakveld riolering opgebracht dient te 
worden door de opbrengst van de rioolheffing. 
 
In het dekkingsvoorstel is aangegeven dat het College de voorziening voor de komende 4 jaar tot een 
bedrag van jaarlijks € 250.000,00 wil inzetten om het tarief voor de rioolheffing te laten dalen met  
€ 250.000,00 onder gelijktijdige verhoging van de ozb tot dit bedrag. 
Dit betekent dat het taakveld riolering met inachtneming van de inzet van de voorziening 100% 
kostendekkend is. 
 
Tegelijkertijd wordt de ozb met € 250.000,00 verhoogd als onderdeel om te komen tot een reëel 
sluitende begroting 2021. 
Voor de burger betekent dit een verschuiving van de ene belasting naar de andere belasting en per 
saldo betekent dit eenzelfde belastingdruk. 
 
Onderstaand uitgewerkt de rekenvoorbeelden zonder inzet van de voorziening en met inzet van de 
voorziening. 
 

           

           

           

           

           

           

           

    Exploitatie        

           

 Lasten          Baten      

 salarissen    opbrengsten  100.000     

 onderzoek           

 inspecties           

 onderhoud    rioolrecht  1.900.000     

 kapitaallasten           

               

   2.000.000     2.000.000     



            

           

           

    Exploitatie        

           

 Lasten          Baten      

 salarissen    opbrengsten  100.000     

 onderzoek    inzet voorziening  250.000     

 inspecties           

 onderhoud    rioolrecht  1.650.000 
opbrengst met € 250.000 
omlaag    

 kapitaallasten       tarief daalt    

                 

   2.000.000     2.000.000       

             

    extra ozb  250.000 4,4 % extra ozb   

       ozb stijgt     

           

       Per saldo blijft de lastendruk   

       in hoofdlijnen gelijk   

           
 


