Aan het DB van Waterschap AGV
Betreft: Schriftelijke vragen Belastingopbrengst
Amsterdam, 4 juni 2013
Geacht Dagelijks Bestuur,
Op 14 maart 2011 stelde EWW! schriftelijke vragen over de netto opbrengsten per belasting
categorie in de jaren 2003 t/m 2009.
Het DB heeft deze vraag beantwoord door een tabel te verstrekken met per jaar en per categorie
de begrote en gerealiseerde netto opbrengsten per belastingcategorie.
In de bijlage (E130527Belastingopbrengsten.xls) zijn deze gegevens vermeld. EWW! heeft zelf
de gegevens uit de jaarrekeningen 2010 t/m 2012 hieraan toegevoegd.
Vraag 1: Kan het DB aangeven of alle gegevens in de bijlage juist zijn?
Vraag 2: Indien de gegevens niet allemaal juist zijn, wilt u dan de juiste gegevens in het bestand
zetten?
In de AB-vergadering van 5 juli 2012 werd de jaarrekening 2011 besproken.
Tijdens die vergadering hebben wij een motie ingediend om het DB te verzoeken om met een
voorstel te komen op grond waarvan alle categorieën in de huidige bestuursperiode ongeveer net
zo veel betalen als zij moeten betalen op grond van de kostentoedelingsverordening.
(zie E120705motie1.pdf).
Tijdens de vergadering van 5 juli 2012 heeft dhr Rooijmans gezegd dat het DB al doet wat in de
motie wordt gevraagd. Dhr Rooijmans zei letterlijk:
‘Kortom de motie is ons inziens totaal overbodig. Daarom adviseren wij u ook om de motie niet
aan te nemen, want wij zijn hier niet voor om overbodige moties aan te nemen.’
Om de komende jaren te realiseren dat alle categorieën precies betalen wat zou moeten betalen
op grond van de kostentoedelingsverordening (en dus niet meer of minder), zal er voor gezorgd
moeten worden dat in de twee resterende jaren van deze bestuursperiode de categorie gebouwd
697.378 Euro minder hoeft te betalen dan volgens de kostentoedelingsverordening nodig is en
de categorie Ingezetenen 156.841 Euro minder.
Vraag 3: Hoe gaat het DB haar vorig jaar bekrachtigde uitspraak -dat alle categorieën evenveel
betalen als ze zouden moeten betalen op grond van de kostentoedelingsverordening- gestand
doen?
Dit kan bijvoorbeeld door voor de categorieën Ingezetenen en Gebouwd een eenmalige
voorziening te treffen. Die eenmalige voorziening kan dan ingezet worden om het tarief
Gebouwd en tarief Ingezetenen in het laatste jaar van deze bestuursperiode te verlagen, zodanig
dat er op het eind van deze bestuursperiode 697.378 Euro minder gevraagd wordt aan Gebouwd
en 156.841 Euro minder gevraagd wordt aan Ingezetenen, zodat de kostentoedelingsverordening
precies wordt nageleefd.
Wij pleiten al jaren voor een structurele ‘reserve per categorie’ oftewel ‘categorale reserve’. Bij
diverse andere waterschappen is een ‘categorale reserve’ gebruikelijk. Als een bepaalde
categorie in jaar x bijvoorbeeld 2 ton méér heeft betaald dan volgens de
kostentoedelingsverordening zou moeten, dan wordt die 2 ton in mindering gebracht op het in
jaar y totaal op te brengen bedrag van die categorie. Zo betaalt elke categorie precies wat die zou
moeten betalen. Het is transparant en eerlijk.
Het DB heeft eerder aangegeven dat categorale reserves invoeren eenvoudig kan en niets hoeft te
kosten.
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Bij de categorie ongebouwd waren de belastingopbrengsten in 2012 245.280 Euro lager dan was
begroot op grond van de kostentoedelingsverordening.
Vraag 4: Wat waren de redenen dat de belastingopbrengsten ongebouwd in 2012 en de daar
voorgaande jaren lager waren dan was begroot?
Bij de categorie ongebouwd weken de belastingopbrengsten in de huidige bestuursperiode
aanzienlijk meer af van de begrote belastingopbrengsten.
Uit de beantwoording van onze vragen van 8 mei blijkt dat Waternet niet beschikt over het
oppervlak wegen waarvoor andere overheden heffing ongebouwd moeten betalen.
Het DB is voornemens om de wegen dubbel te belasten.
Hier moeten dus nog extra werkzaamheden voor verricht worden, terwijl andere overheden
mogelijk bezwaar zullen gaan maken tegen de verdubbeling van het tarief voor de berm naast de
wegen.
Vraag 5: Met hoeveel zullen de perceptiekosten stijgen door het invoeren van een dubbel tarief
voor bepaalde stukken ongebouwd?
Vraag 6: Verwacht het DB dat door het invoeren van het dubbel tarief voor bepaalde stukken
ongebouwd de afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde belastingopbrengsten zullen
dalen?
Wij ontvangen graag de antwoorden op de gestelde vragen vóór de komende AB-vergadering dd
4 juli 2013.
Vriendelijke groet,
Fractie Eigen Woning en Water!
Bijlagen:
E130527BelastingOpbrengsten.xls
E120705motie1.pdf
Zie verder: http://eigenwoningwater.nl/?p=85
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