3) Voorstel inzake het verbreed GRP 2013 – 2017, incl. financiele paragraaf en de
bijbehorende rioolheffing
Er zijn bij de commissie vragen en opmerkingen over het voorstel. Er wordt ondermeer wat
langer stil gestaan bij de volgende punten:
- redactie van het concept besluit. De raad heeft op 3 juli 2013 besloten het GRP vast te
stellen met uitzondering van de financiele paragrafen. In feite hoeven thans dus alleen nog
maar de financiele paragrafen te worden vastgesteld. De raad hoeft toch niet tweemaal
hetzelfde plan vast te stellen.
Toegezegd wordt dat uitgezocht wordt of de redactie van het concept besluit aanpassing
behoeft;
- het afkoppelen. Toegelicht wordt dat afkoppelen als voordeel heeft dat het riool ontlast
wordt van de afvoer van veel hemelwater en dat daarmee voorkomen wordt “dat het op andere
punten ophoog komt”. Desgevraagd wordt toegezegd dat er nog nader informatie zal worden
gegeven over de situatie in het gebied Hoge Akkers. Toegelicht zal worden welke problemen
daar nu aan de orde zijn en op welke wijze deze problemen zullen worden opgelost;
- berekening scenario’s. Bij het voorstel zit een berekening van de scenario’s ten behoeve van
de rioolheffing. Drie scenario’s zijn doorgerekend. Vanuit de fractie PvdA wordt aangegeven
dat de in die berekeningen opgenomen totaal bedragen (totaal inkomsten en totaal uitgaven)
afwijken van de bedragen die bij het voorstel zaten waarover op 3 juli is besloten.
Portefeuillehouder dhr. Bax licht toe dat er in het thans voorliggende voorstel “precieser is
gecalculeerd” en dat er ook is uitgegaan van een iets ander afbouw van de opgebouwde
reserves. In verband hiermee zien de berekening er nu anders uit. Hij zegt toe dat er nog een
schriftelijke toelichting komt op de afwijkende totaal inkomsten en totaal uitgaven.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.

