Motie
De raad van de gemeente Goirle, in vergadering bijeen op 15 december 2020,
Constaterende dat:
•
•
•
•
•

Bestrijding van droogte en excessief drinkwaterverbruik in de “verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021” (hierna: de verordening) onvoldoende vertaald is in maatregelen;
Er door aanpassing van de verordening wel incentives mogelijk zijn die de inwoners
van Goirle stimuleren dat te doen wat bijdraagt aan een verantwoord waterbeheer en
-gebruik;
Aanleg van regenwaterriool ongeveer € 1000,- per strekkende meter kost;
Het overbodig maken van de aanleg van regenwaterriool dus forse besparingen kan
opleveren;
In andere gemeenten (bijvoorbeeld Son en Breugel) korting op rioolheffing én subsidie
op het afkoppelen van regenwaterriool al naar tevredenheid worden ingezet als klimaatadaptatiemaatregel;

Overwegende dat:
• Verdroging in toenemende mate een probleem is dat zowel in onbebouwde als in bebouwde omgeving dient te worden aangepakt;
• In de bebouwde omgeving waterbewustzijn en verantwoord waterbeheer door inwoners daarbij cruciaal zijn;
• 'De vervuiler betaalt' een goed uitgangspunt is;
• Droogtebestrijdingsmaatregelen de komende jaren extra kosten met zich meebrengen;
1. Spreekt de wens uit te komen tot een verordening voor belastingjaar 2022 met de
volgende kenmerken:
a. Het splitsten van de rioolheffing over twee delen: een vuilwaterdeel en een hemelwaterdeel;
b. Het hemelwaterdeel wordt gebaseerd op het dakoppervlak van de aangesloten
percelen met een vaste prijs per vierkante meter;
c. Het hemelwaterdeel van de heffing komt te vervallen bij volledige afkoppeling
van regenwater;
d. In het vuilwaterdeel wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en niet-woningen;
e. Voor woningen rekening wordt gehouden met het aantal bewoners dat op het
adres staan ingeschreven;
f. Per persoon wordt een vaste heffing aangehouden die gelijk staat aan een normaal, gemiddeld waterverbruik. Extra waterverbruik daarboven wordt zwaarder en sterk progressief belast;
g. Voor bedrijfspanden wordt een vaste heffing per m3 ingevoerd.
2. Verzoekt het college een discussienotitie voor de raad voor te bereiden met de vooren nadelen en kengetallen van keuzes die de raad kan maken ten aanzien van de punten onder A t/m G hierboven, alsmede de mogelijkheden en gevolgen van het invoeren van een subsidie op het afkoppelen van hemelwater;

en gaat over tot de orde van de dag.
Naam en ondertekening:

Mark van Oosterwijk
Pro Actief Goirle

