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motie cda dv pvdagl belastingdifferentiatie rioolheffing 

Motie 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. Draagvlak en betrokkenheid bij huiseigenaren om hemelwater af te koppelen van het 

gemengde riool een belangrijke voorwaarde is om de doelstelling in het voorstel Be-

lastingdifferentiatie Rioolheffing 2.1 te realiseren; 

2. Een op maat toegesneden oplossing met bijpassende communicatie bijdraagt aan de 

realisatie van de beleidsdoelstelling van een klimaatbestendig riool in Son en Breu-

gel;  

3. Onderzoek heeft aangetoond dat een gebiedsgerichte aanpak met bijpassende op-

lossingen, gerichte communicatie en praktijkvoorbeelden bijdragen aan een geza-

menlijk gevoel van participatie en verantwoordelijkheid; 

4. Het afkoppelproject gevolgen heeft voor de waterhoeveelheid en –kwaliteit die ter 

zuivering aan het Waterschap wordt aangeboden vanuit Son en Breugel; 

5. Niet te voorspellen is hoeveel huiseigenaren, verspreid over de doorlooptijd van het 

project, zullen afkoppelen en dat dit van invloed is op de subsidieverstrekking; 

6. Het afkoppelscenario weliswaar een solide basis voor het project vormt, maar dat 

vanwege ‘de verschuiving van gemeente naar huiseigenaren’ periodieke controle en 

bijstelling nodig zal zijn; 

7. Een klein gedeelte huiseigenaren dat weinig tot geen mogelijkheden heeft om af te 

koppelen kan terugvallen op een hardheidsclausule; 

8. De huidige rioolvoorziening jaarlijks met ca 160.000 euro krimpt om het riool kosten-

dekkend te kunnen onderhouden en dat het tarief kostendekkend moet blijven voor 

minimaal de duur van dit project.  

 

Besluit:  

Het college op te roepen: 

1. Om uiterlijk in mei 2019 een communicatieplan in de commissie Grondgebiedzaken 

te presenteren; 

2. De afkoppelcoach niet alleen in te zetten om informatie te verschaffen aan huiseige-

naren, maar om deze ook als ervarings- en expertisefunctionaris in te zetten voor 

ambtenaren en raad; en deze coach ook een bemiddelende en adviserende rol te 

geven in de gevallen waarbij een beroep gedaan wordt op de hardheidsclausule en in 

de gevallen die beter op gebiedsniveau kunnen worden aangepakt.  

3. Onderhandelingen aan te gaan met het Waterschap om te komen tot kostenreductie, 

die teruggegeven kan worden aan de huiseigenaren in Son en Breugel;  

4. Een jaarlijkse rapportage gedurende het project aan de commissie Grondgebiedza-

ken te verstrekken om daar waar nodig bij te sturen op een effectief en kostendek-

kend tarief.  

 

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: 

De motie is aangenomen. 

(tegen: fractie Dorpsbelang) 


