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aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting

Op 2 juli 2012 is het verbreed GRP 2013-2017 door de raad vastgesteld met uitzondering van de
financiële paragraaf. Op verzoek van de raad is de financiering van het verbreed GRP nader onderzocht.
Uitgangspunt was de afbouw van de huidige voorziening in combinatie met lastenverlichting voor de
burger. Van de drie scenario’s komt scenario 2 het beste tegemoet aan enerzijds de politieke wens van
lastenverlichting en anderzijds zal de voorziening niet negatief gaan lopen. Vertraging en efficiënter
inzetten van middelen bij investeringen hebben er voor gezorgd dat de geplande verhoging van de
rioolheffing later ingezet kan worden. De rioolheffing kan verlaagd worden met € 5,- naar € 205,- tot en
met 2016. Voor 2017 moet de rioolheffing verhoogd worden met € 20,- naar € 225,-.
B.

Voorgesteld besluit

1. Het verbreed GRP 2013-2017 vast te stellen, inclusief financiële paragraaf;
2. De rioolheffing vast te stellen gedurende de periode 2013 tot en met 2017.
2013 – 2016 wordt € 205,2017 wordt € 225,C.

Inleiding

Bij het vast stellen van het verbreed GRP 2013-2017 op 2 juli jl. heeft de raad gevraagd om de
financiering van het vGRP nader te onderzoeken. De huidige voorziening moest worden ingezet om
lastenverzwaring voor de burger te voorkomen.
D.

Wat willen we bereiken?

Vertraging, efficiënter inzetten van middelen bij investeringen en aanbestedingsvoordeel hebben er voor
gezorgd dat de geplande verhoging van de rioolheffing later ingezet kan worden. In de begroting 2011
was aangekondigd dat de tarieven jaarlijks met € 20,- zouden moeten stijgen in 2012 naar € 230,- en 2013
naar € 250,-. Voortzetting van dit beleid betekende een jaarlijks overschot wat toegevoegd wordt aan de
toch al grote reserve riolering. In 2012 is er voor gekozen om het tarief gelijk gehouden aan het tarief van
2011 van € 210,-. Wanneer de rioolheffing van 2013 tot en met 2016 gelijk blijft aan 2011/2012, daalt de
reserve riolering van 4,3 miljoen naar 2,6 miljoen. In 2017 zal er echter een aanpassing van de heffing
nodig zijn zodat de reserve positief blijft.
Er zijn drie scenario’s uitgewerkt waarbij met als het doel de afbouw van de huidige voorziening in
combinatie met lastenverlichting voor de burger.
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Tevens is er ook rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,75% voor de nog uit te geven
budgetten en de aanpassing van de btw van 19 naar 21%.
E.

Wat gaan we er voor doen?

-

-

-

In scenario 1 blijft de rioolheffing tot en met 2016 gelijk aan 2012, namelijk € 210,-.
Na 2016 kan de heffing geleidelijk in stappen aangepast worden naar een structureel niveau van
€ 270,- in 2023.
In scenario 2 wordt de heffing verlaagd met € 5,- naar € 205,- tot en met 2016.
Na 2016 moet de heffing sneller in stappen aangepast worden naar een structureel niveau van
€ 265,- in 2021.
In scenario 3 wordt de heffing verlaagd met € 10,- naar € 200,- tot en met 2016.
Na 2016 moet de heffing snel jaarlijks aangepast worden naar een structureel niveau van € 260,in 2019.

Scenario 2 komt het beste tegemoet enerzijds aan de politieke wens van lastenverlichting en anderzijds
zal de voorziening niet negatief gaan lopen. De egalisatiereserve wordt in zijn geheel aangewend voor de
kosten voortvloeiend uit de riolerings- en grondwaterzorgplicht.
F.

Financiën

De rioolheffing kan verlaagd worden met € 5,- naar € 205,- tot en met 2016. Voor 2017 moet de
rioolheffing verhoogd worden met € 20,- naar € 225,-.
G. Vervolgstappen

Procedure na vaststelling vGRP, inclusief financiële paragraaf:
Na vaststelling door uw raad op 25 oktober 2012 zal volgens de Wet Milieubeheer het vGRP voor de
formele goedkeuring toegestuurd worden aan:
• Gedeputeerde Staten (provincie Noord-Brabant);
• Zuiveringstechnisch en oppervlaktewater beheerders (Dagelijks Bestuur van Waterschap de
Dommel);
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
H. Communicatie

Volgens de Wet milieubeheer dient het vGRP na vaststelling bekend te worden gemaakt in dag- of
nieuwsbladen. Daarbij dient te worden aangegeven hoe kennis kan verkregen van de inhoud van het
vGRP.
I.

Bijlage(n)

n.v.t.
J.

Ter inzage liggende stukken

1. vGRP 2013-2017;
2. berekening met drie uitgewerkte scenario’s voor de rioolheffing 2013-2017 met een doorkijk naar
2033.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 11 oktober 2012;
BESLUIT
1. Het verbreed GRP 2013-2017 vast te stellen, inclusief financiële paragraaf;
2. De rioolheffing vast te stellen gedurende de periode 2013 tot en met 2017.
2013 – 2016 wordt € 205,2017 wordt € 225,-

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 25 oktober 2012

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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