
 

 

19.0001645 

amendement cda dorpsvisie pvdagl belastingdifferentiatie rioolheffing beleidsaanpassing 

Amendement beleidsaanpassing belastingdifferentiatie rioolheffing 

 

De raad van de gemeente Son en Breugel in vergadering bijeen op 7 februari 2019. 

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2019, 

bijlage nr.: 05 – 2019 “Belastingdifferentiatie rioolheffing 2.1” 

 

Overwegende dat: 

1. Het raadsvoorstel ‘Belastingdifferentiatie rioolheffing 2.0’ niet gebaseerd is op het 

Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP 2016-2022); 

2. En niet uitgaat van een dubbelrioolstelsel maar uitgaat van de doelstelling om het 

hemelwater bij 100% van de woningen in onze gemeente aan voor-, zij- en achter-

kant af te koppelen, voor zover mogelijk, door de huiseigenaren; 

3. Er daarmee een verschuiving in de aanpak heeft plaatsgevonden van gemeente naar 

huiseigenaren; 

4. Dit gedaan is om grote vervangingsinvesteringen in de toekomst te voorkomen en de 

kosten van de rioolheffing voor huiseigenaren en bewoners in Son en Breugel signifi-

cant te beperken; 

5. Dit gewijzigde beleid noch in de commissie Grondgebiedzaken besproken is, noch 

door de gemeenteraad is aangenomen; 

6. De Subsidieverordening ‘afkoppelen hemelwater’ en de rapportage ‘Klimaatbestendig 

Son en Breugel’ gebaseerd zijn op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2016-

2022); 

7. De afkoppelsubsidie voor achter- en zijkant van de woning eenmalig €300 bedraagt; 

8. De raad wil vasthouden aan de invoering van een gedifferentieerde rioolheffing per 1 

januari 2020 conform het voorstel, met ook als peildatum 1 januari 2020 en aan-

melddatum van 1 december 2019, maar dat de resterende maanden voor een aantal 

huiseigenaren mogelijk te kort zal zijn om voor de volledige afkoppelsubsidie en af-

koppelkorting in aanmerking te komen; 

9. Het Gemeentelijk rioleringsplan, het subsidiebeleid en het raadsvoorstel belastingdif-

ferentiatie rioolheffing en onderliggend beleid niet strijdig met elkaar mogen zijn; 

 

Besluit: 

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen dat 

daaraan de punten 4 en 5 worden toegevoegd, luidende: 

 

4. het aanpassen van artikel 6 van de Subsidieverordening afkoppelen hemelwater in die zin  

   dat aan lid 1 na “verhardingen.” wordt toegevoegd: Bij aanvragen ingediend tussen 1  

   januari en 1 september 2020 bedraagt deze subsidie € 350,- per perceel. 

5. het in overeenstemming brengen van het GRP en andere onderliggende  

    beleidsdocumenten met het nu voorliggende raadsvoorstel “Belastingdifferentiatie 2.1 en      

    deze, voor zover dat  tot zijn bevoegdheden behoort, ter besluitvorming voor te leggen  

    aan de raad. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Son en Breugel 7 februari 2019 

 
Fracties  CDA,  DorpsVISIE,  PvdA/GroenLinks VVD  D66 
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BESLUIT GEMEENTERAAD 7 FEBRUARI 2019: 

Het amendement is aangenomen. 

(tegen: fractie Dorpsbelang) 

 


