Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27 van
het Reglement van Orde VV en commissies Delfland
Omschrijving problematiek
Op 2 april 2020 stuurde ik onderstaande vraag per e-mail naar hoogheemraad Ouwendijk.
Op verzoek van Ouwendijk wordt deze vraag nu ingediend als schriftelijke vraag.
De discussie over de kostentoedeling wordt 'gegijzeld' door de tarieven voor de boeren. Binnen de huidige systematiek betekent een verhoging van de tarieven van Gebouwd automatisch ook een verhoging van de tarieven van de Boeren. En dat ligt heel lastig, omdat de
boeren in Delfland toch al de hoofdprijs moeten betalen.
Tegelijkertijd pleit de AWP voor een eerlijker verdeling van de waterschapslasten tussen ingezetenen en de overige categorieën. Vanwege de ongelijke stijging van de WOZ tussen woningen en bedrijven, zijn sluipenderwijs de bedrijven als groep veel minder gaan betalen
sinds 2008 (en de woningen dus navenant méér).
In de presentatie van Bernard (in de digitale iVV) werd getoond dat met een bijdrage vanuit
de Alg. Reserve van 200.000 euro de boerentarieven in Delfland naar beneden zijn aangepast (omdat er maar ca. 50 boerenbedrijven zijn, heeft een klein bedrag van 2 ton een groot
effect!).
Stel nou dat Delfland inzet op een kostenverdeling 50:50 en tegelijkertijd de boeren extra
compenseert, niet met 2 ton maar met bijv. 3 of 4 ton?
Dat zou tot gevolg hebben dat de tarieven voor de ingezetenen iets dalen en de tarieven
voor woningen plus niet-woningen iets stijgen. Netto blijven huishoudens dan stabiel (ingezetenenheffing iets lager, huiseigenarenheffing iets hoger) en bedrijven gaan iets omhoog.
Communicatief / publicitair ook sterk: een kostentoedeling van 50:50 - en een verlaging van
de ingezetenenheffing komt tegemoet aan de huurders, toch vaak de financieel zwakkere
inwoners. Mooie communicatie wordt dat: "Geen kwijtschelding maar wel lager tarief
voor Inwoners van Delfland".
Vragen
Kan het College een berekening maken waarin de kostentoedeling aan Ingezetenen wordt
verlaagd, op zodanige manier dat de negatieve effecten voor Agrariërs worden gecompenseerd tot de huidige tarieven
•

Voor een kostentoedeling 50% Ingezetenen – hoeveel compensatie vanuit de algemene reserve is daarvoor nodig (huidige 200.000 plus extra bedrag)

•

Bij verdubbeling van de huidige compensatie tot 400.000 – hoe ver kan de kostentoedeling aan Ingezetenen dan naar beneden?

•

Wat zijn de gevolgen voor beide varianten voor alle betalende (sub) categorieën
-

Ingezetenen (huurders)
Ingezetenen met eigen huis
Agrariërs
Wegen
Bedrijven
Natuurterreinen

En wat is het advies van het College?
Antwoorden
Kan het College een berekening maken waarin de kostentoedeling aan Ingezetenen wordt
verlaagd, op zodanige manier dat de negatieve effecten voor Agrariërs worden gecompenseerd tot de huidige tarieven
•

Voor een kostentoedeling 50% Ingezetenen – hoeveel compensatie vanuit de algemene reserve is daarvoor nodig (huidige 200.000 plus extra bedrag)
Antwoord:
Hier is een bedrag benodigd van € 240.120 (14.500 * (€108,06 - € 91,50)
14.500 = aantal hectare ongebouwd
108,06 = rekenkundig tarief ongebouwd bij een 50-50 verdeling
91,50 = door VV vastgesteld tarief voor ongebouwd
(waarbij dus het verschil tussen 108,06 en 91,50 gecompenseerd
zou moeten worden).
•

Bij verdubbeling van de huidige compensatie tot 400.000 – hoe ver kan de kostentoedeling aan Ingezetenen dan naar beneden?
Antwoord:
Naar circa 50%
•

Wat zijn de gevolgen voor beide varianten voor alle betalende (sub) categorieën
-

Ingezetenen (huurders)
Ingezetenen met eigen huis
Agrariërs
Wegen
Bedrijven
Natuurterreinen

Antwoord:
Tarieven
(in euro)

Ingezetenen
Gebouwd
Ongebouwd
Ongebouwd-wegen
Natuur **)

1: 54% - 46% *)

2: 50% - 50%

123,29
0,0233%
91,50
457,52
3,33

115,37
0,0251%
91,50
540,32
3,624

*) Tarieven bij huidige verhouding kostentoedelingsverordening 54%-46%
**) Voor Natuur geldt de afspraak in het bestuursakkoord, en daarvoor coalitieakkoord,
en bedraagt het tarief 4,56 euro.

Belastingprofielen
(in euro)

Persoonlijke situatie

1: 54% - 46%

2: 50%- 50%

Alleenwonend, geen eigenaar

€ 216,79

€ 208,87

Meer personen, geen eigenaar

€ 403,79

€ 395,87

Alleenwonend, woning WOZ
250.000 euro

€ 275,04

€ 271,65

Alleenwonend, woning WOZ
500.000 euro

€ 333,29

€ 334,42

Meer personen, woning WOZ
250.000 euro

€ 462,04

€ 458,65

Meer personen, woning WOZ
500.000 euro

€ 520,29

€ 521,42

Bedrijfspand, WOZ 5 miljoen euro,
100 ve

€ 10.515,00

€ 10.605,49

Veeteeltbedrijf, 40 hectare

€ 3.660,19

€ 3.660,19

Glastuinbouwbedrijf , 3 ha

€ 1.108,91

€ 1.131,08

Openbare landweg, 25 hectare

€ 11.438,10

€ 11.438,11

€ 83,35

€ 90,59

Eigenaar natuurterrein, 25 hectare

En wat is het advies van het College?
Antwoord:
Zie de balans in de driehoek Opgaven – Tarieven – Schuld. Wij adviseren om vast te blijven
houden aan de uitgangspunten in hoofdstuk 6 (Financiële ruimte) van het bestuursakkoord
2019-2023.
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