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Belangrijke informatie voor kiesgerechtigde, hardwerkende
burgers en in het bijzonder de groep, die ook eigenaar is van zijn of
haar woning.
EWW! behartigt de belangen voor alle burgers, die het waterschap zien als een technisch georiënteerde
organisatie, die ver verwijderd moet blijven van politieke ambities, hobbyisme en het bedrijven van
inkomenspolitiek. Door het onbegrijpelijk ruimhartig kwijtscheldingsbeleid (in Amsterdam zelfs 16 %
van de inwoners) komt een extreem zware belasting bij de huiseigenaren te liggen. De extra heffing
“gebouwd” moet worden afgebouwd.
De heffing van OZB is ook nog eens een onplezierig middel om de gaten in de overheidsbegroting te vullen.
De kerntaken van het Waterschap: Veilige dijken, schoon - en voldoende water alsmede de Zuivering
van het afvalwater moeten zo effectief mogelijk uitgevoerd worden. Ook de verdeling van de lasten
over de onderscheiden groepen moet gebaseerd zijn op eerlijke sleutels. Zuivere tarieven, zeker voor U.
De Waterschapsbelasting is een stevige jaarlast voor de burgers, waarbij nog eens aangetekend, dat
door de afzonderlijke incasso (niet tegelijkertijd met de belastingheffing door het Rijk) onnodige
miljoenen worden verkwanseld.
Het Waterschap kan efficiënter worden gefinancierd uit de Staatskas
Nu gaat 25% van de heffing gebouwd op aan de bureaucratische belastingheffing en aan de kosten die
gepaard gaan met inkomenspolitiek (zoals het kwijtscheldingsbeleid). Dergelijke politiek hoort niet in
een Waterschap thuis; het is ‘n onderwerp van de landelijke en gemeentelijke politiek.
Wij zijn voor de afschaffing van de heffing gebouwd (=huiseigenarenheffing).
Wie staan voor u klaar?
Hans Bremer, lijsttrekker heeft 23 jaar ervaring als bestuurder in diverse Waterschappen.
Zo heeft hij in het verleden bij Hollandse Delta de huiseigenaren een reductie op het tarief bezorgd van
15 %. Bij AGV ontdekte EWW! een fout in de begroting 2010, waardoor de heffing gebouwd
(huiseigenaren) met totaal 270.000 Euro omlaag ging.
Kandidaten nr. 2 en 3. lopen inmiddels enige jaren mee als Duo-bestuurslid.
Ook zij zijn tot op het bot gemotiveerd om verkwisting, in de vorm van “Wachtgelden voor ex-bestuurders” ,
“snoepreisjes” , “onnodige reclamekosten” en donaties naar collega’s in de verre tegen te gaan.
Haal winst uit uw stem, stem EWW!
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