Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27
van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland

- In het Bestuursakkoord 2019-2023, ‘Iedereen aan de slag voor water’, is afgesproken dat
de tarieven van Delfland gelijk blijven en dat we de mogelijkheden gaan onderzoeken om
de tarieven te verlagen;
- Dit uiteraard tegen de achtergrond van evenwicht in de driehoek tarieven – schulden
– investeringen;
- Op 14 februari verscheen de publicatie ‘Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie’ van het CBS;

- In deze publicatie bleek dat de begrote opbrengst van de door Delfland opgelegde belastingen in 2020 ten opzichte van 2019 evenveel toeneemt (van 241 in 2019 naar 244 mln) als
de begrote opbrengst in 2019 (van 238 in 2018 naar 241);
- Het is moeilijk te begrijpen hoe deze gelijke toename te rijmen is met de afspraak in het
Bestuursakkoord, omdat het vorige college zo’n afspraak niet had gemaakt.
Vragen
1. Herkent het college de door het CBS verstrekte cijfers. Zo nee, waarom niet?
2. Zo ja, kan het college de gelijke toename van de belastingen van 2018 naar
2019 en van 2019 naar 2020 verklaren? Denkbaar is uiteraard dat de oorzaak
gezocht moet worden in het toenemend aantal woningen en gebouwen, maar
ook dat verklaart de gelijke belastingtoename onder het vorig en huidig college
niet.
3. Is het college het met de PvdA fractie eens dat deze gelijke toename – binnen
een zorgvuldige afweging van investeringen en schulden – aanleiding is om een
belastingverlaging te onderzoeken? We willen burgers en bedrijven immers een
verschil tussen het huidig en vorig Bestuursakkoord kunnen laten zien.
4. Kan het college de VV – en voorafgaand de werkgroep die in het leven wordt
geroepen om na te denken over de belastingen – tijdig informeren zodat de uitkomsten bij relevante financiële besluitvorming meegenomen kan worden?
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Beantwoording vragen
1. Herkent het college de door het CBS verstrekte cijfers. Zo nee, waarom niet?
Ja.
Cijfers CBS
Watersysteemheffing
Zuiveringsheffing
Totaal

*

Begr20
106
138
244

Begr.19
105
136
241

Begr.18
102
136
238

Real.18
103
137
241

Begr20
106
138
244

Begr.19
105
136
241

Begr.18
102
136
238

Real.18
103
137
241

Cijfers Delfland
Watersysteemheffing
Zuiveringsheffing
Totaal
*

*

Het CBS hanteert de bruto belastingopbrengsten (vóór correctie oninbaarheid).

2. Zo ja, kan het college de gelijke toename van de belastingen van 2018 naar 2019 en
van 2019 naar 2020 verklaren?
De gelijke toename van de begrote bruto belastingopbrengsten berust op toeval.
De stijging van de opbrengsten van 2018 naar 2019 (3 M€) is vrijwel volledig gerelateerd
aan een stijging van de watersysteemheffing. Daarbinnen stijgt de heffing voor ingezeten
als gevolg van de bestuurlijk vastgestelde tariefstijging (1,5%) en een toename van het
aantal huishoudens (1,6%). Door de vaste verhouding tussen de categorieën ingezetenen, gebouwd, ongebouwd en natuur (conform kostentoedelingsverordening) stijgt de
begrote opbrengst voor gebouwd, ongebouwd en natuur gelijkmatig mee met de stijging
van de opbrengst voor ingezetenen.
Het tarief van de zuiveringsheffing is van 2018 naar 2019 niet gewijzigd en er was nauwelijks volumeverandering. De begrote bruto-opbrengst uit de zuiveringsheffing is daarmee vrijwel gelijk in 2018 en 2019.

De stijging van de begrote belastingopbrengsten van 2019 naar 2020 komt voort uit een
stijging van zowel de watersysteemheffing als de zuiveringsheffing, waarbij het zwaartepunt ligt bij de tweede. De begrote bruto-opbrengst uit de zuiveringsheffing stijgt met 2
M€ door een toename van het aantal vervuilingseenheden. De begrote opbrengst uit de
watersysteemheffing stijgt als gevolg van een toename van het aantal huishoudens en
daaraan gerelateerd de stijging van de opbrengst uit de categorieën gebouwd, ongebouwd en natuur (totaaleffect 1 M€).
3. Is het college het met de PvdA fractie eens dat deze gelijke toename – binnen een
zorgvuldige afweging van investeringen en schulden – aanleiding is om een belastingverlaging te onderzoeken?
Nee, de gelijke toename geeft daar niet direct aanleiding toe. Het college hanteert de uitgangspunten uit het bestuursakkoord Iedereen aan de slag voor water. De meerjarige effecten daarvan zijn gepresenteerd in de Meerjarenraming 2021-2024, die met de Begroting 2020 op 21 november 2019 in de VV is behandeld.
4.Kan het college de VV – en voorafgaand de werkgroep die in het leven wordt geroepen
om na te denken over de belastingen – tijdig informeren zodat de uitkomsten bij relevante financiële besluitvorming meegenomen kan worden?
In lijn met het bestuursakkoord informeert het college de VV tijdig en hanteert
(waar/wanneer opportuun) het BOB-model voor beeld-, oordeels- en besluitvorming. Om
de VV goed te betrekken bij het proces om te komen tot een nieuw voorstel voor aanpassing van het belastingstelsel is een klankbordgroep gevormd met VV-leden. Deze overlegt voorafgaand aan de landelijke stuurgroepoverleggen, zodat de portefeuillehouder de
standpunten van de VV in de stuurgroep kan inbrengen.

