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Kennisnemen van 
Stand van zaken vergroening belastingen/leges 
 
Inleiding 
In de raadsvergadering van 15 januari 2019 heeft het college de motie vergroenen belastingen en 
leges van LRG en D66 overgenomen. Op 26 mei 2020 is tijdens de behandeling van het raadsvoorstel 
Rekenkamerbrief Energietransitie gemeente Goirle door een ingebracht amendement van LRG, D66, 
Pro Actief Goirle, SP en PvdA het besluit op beslispunt 2b en 2e gewijzigd. 
In deze RIB wordt uw Raad bijgepraat over deze onderwerpen, om u inzicht te geven in wat we tot 
nu toe gedaan hebben.    
 
Informatie 
Per punt volgt hier een toelichting: 

 
Vergroenen belastingen en leges 
In het voorjaar 2019 is een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het 
vergroenen van belastingen en leges. “Vergroenen” zonder daar een plan of beleid aan te koppelen, 
is niet efficiënt en niet effectief. Het is ook niet zo eenvoudig als het lijkt. Naast beleid, spelen er 
andere zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Denk hierbij aan onder andere:  

- Kostendekkendheid belastingen/leges; 
- Financiële positie gemeente Goirle; 
- Gelijke gevallen gelijk behandelen – geen ongelijkheid creëren; 
- Als iets wettelijk verplicht is, moeten er dan lagere leges tegenover staan? (Bijvoorbeeld 

nieuwbouwprojecten moeten al voldoen aan wettelijke duurzaamheidseisen) 
- Afweging subsidie of lagere belastingen/leges?  
- Wat heeft het meeste effect en hoe meten we dat? 

 
We hebben daarom tijdens de behandeling van de rekenkamerbrief gemeld, dat we het vergroenen 
op logische momenten willen doorvoeren. Als voorbeeld noemen we de Transitievisie warmte (Goirle 
van het gas af). Bij dat voorstel wordt specifiek naar belastingen/leges gekeken.   
 
Wat we tussendoor kunnen oppakken, doen we natuurlijk! Zo komen we na het zomerreces met een 
concreet voorstel naar uw Raad over leges en zonnepanelen. 
 
Differentiatie tarieven rioolheffing 
Begin juni zijn we gestart met de voorbereidingen. Zo is de gemeente Venray (door de Rekenkamer 
genoemd als voorbeeld) benaderd voor informatie. De verordening 2021 wordt in de Begrotingsraad 
2021 aan uw Raad voorgelegd ter besluitvorming (november 2020).  
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Dit najaar wordt het Programma Water en Riolering aan uw Raad voorgelegd. Hierin komt uw 
verzoek tot differentiatie van de rioolheffing terug. 
 
Vervolg 
Kort samengevat kunt u dit de komende tijd verwachten:   

- Begin september 2020: voorstel leges & zonnepanelen 
- November 2020: voorstel rioolheffing 2021 – tariefdifferentiatie  
- Eind 2020: voorstel Transitievisie warmte (incl. belastingen/leges) 
- Doorlopend: vergroenen belastingen/leges als aandachtspunt op logische momenten binnen 

de verschillende beleidsplannen.  
 
Communicatie 
Niet van toepassing 
 
Bijlagen en verwijzingen 
Bijlage 1: Verkennend onderzoek 2019 vergroening belastingen/leges 
  
Verwijzing 1: Motie 15 januari Vergroenen belastingen en leges van LRG en D66 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/15-januari/20:45/Motie-LRG-D66-
vergroening-belastingen-en-leges.pdf  
 
Verwijzing 2: Amendement 26 mei 2020 Raadsvoorstel Rekenkamerbrief Energietransitie van LRG, 
D66,Pro Actief Goirle, SP en PvdA  
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/26-mei/19:30/A4-Amendement-
raadsvoorstel-rekenkamerbrief-energietransitie-leges-zonder-handtekening.pdf 
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