Motie
Maatschappelijke effecten versobering kwijtschelding Zuiveringsheffing 2016
en volledige afschaffing daarvan in 2017
De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland, in
vergadering bijeen op donderdag 18 mei 2017
Overwegende dat
- ten aanzien van de aanslag voor de zuiveringsheffing in 2016 nog maar voor
50% kwijtschelding werd verleend;
- tegen deze beleidsbeslissing destijds grote bezwaren zijn gerezen vanuit de
samenleving en de gemeenten in het gebied van Delfland, wat niet heeft
geleid tot een bijstelling van deze beslissing;
- u'rt het jaarverslag 2016 van Delfland blijkt dat in dat jaar een toename van de
hoeveelheid oninbaar heeft plaatsgevonden hoewel deze toename gunstiger
is uitgevallen dan oorspronkelijk was aangenomen;
- de inkomensverhoudingen in Nederland een toenemende tegenstelling tussen
arm en rijk laten zien en de armoede toeneemt;
- de algemeen stijgende kosten van levensonderhoud al een ferme wissel
trekken op de draagkracht van de lagere inkomens;
- het effect van de inning van de zuiveringsheffing in 2016 bij huishoudens die
in 2015 nog volledig van deze heffing waren vrijgesteld niet in verband is
gebracht met de feitelijke financiële spankracht van deze huishoudens;
Verzoekt het College om
-

-

-

in vervolg op de gesprekken in 2015 over dit onderwerp met de Delflandse
gemeenten opnieuw in overleg te treden, om in retrospectief de
maatschappelijke effecten van het gedeeltelijk afschaffen van de
kwijtschelding in 2016 te evalueren en de verwachtingen over het volledig
afechaffen in 2017 te bespreken;
zodoende het bestuurlijk draagvlak binnen Delfland voor het doorzetten van
het voor 100% afschaffen van de zuiveringsheffing te sonderen en mogelijk te
vergroten;
en eventueel tot nadere afepraken te komen over de mogelijkheden en
noodzaak van de instelling van een sociaal vangnet voor deze heffing en over
de omgang met de z.g. “schrijnende gevallen”;

en gaat over tot de orde van de dag.
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