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 Griffie CONCEPT Elma Hulspas-Jordaan Amendement 

Amendement voor de vergadering van de raad van: 31-3-2011 

 

Agendanummer: 11 

 

Onderwerp: mogelijkheden grondslag rioolheffing vanaf 2012 

 

 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

 

Het concept besluit in deze zin te wijzigen: 

 

“Wij stellen voor 

 

- Als grondslag voor de rioolheffing vanaf 2012 bij woningen de omvang van het 

huishouden te hanteren (één- of tweepersoonshuishoudens), waarbij uitgegaan wordt 

van een gemiddeld waterverbruik van 50 m3 respectievelijk 130 m3. 

- Als grondslag voor de rioolheffing vanaf 2012 bij niet-woningen het waterverbruik te 

hanteren,  verdeeld in 8 schalen, te weten 0-100 m3, 100-250 m3, 250-500 m3, 

500-1000 m3, 1000-2000 m3, 2000-4000 m3, 4000-6000 m3, 6000-14000 m3. 

- De jaarlijkse verwerkingskosten niet in 2012 in één keer voor 100 % te flexibiliseren, 

maar in drie jaar tijd oplopend te flexibiliseren, en wel in de volgende zin: in 2012 

voor 12,1 %, in 2013 voor 24,15 % en in 2014 voor 36,2 % .” 

Toelichting algemeen 

Wij onderschrijven de uitgangspunten kostendekkendheid, het gelijkheidsbeginsel, en een 

zekere invoering op enigerlei wijze van het profijtprincipe. We zijn echter ongelukkig met de 

consequenties van de wijze waarop in het collegevoorstel de invoering van het profijtbeginsel 

wordt vertaald, door 100 % van de jaarlijkse verwerkingskosten te flexibiliseren. Dit leidt tot 

exorbitant hoge heffingen voor grootverbruikers, die wij politiek onacceptabel vinden, plus 

een differentiatie in de tarieven van woningen die geen recht doet aan de relatief grove 

schattingswijze die noodzakelijkerwijze gehanteerd moet worden voor het verbruik van 

éénpersoons en meerpersoonswoningen. Wij stellen dus een veel gematigdere wijze van 

invoering van het profijtprincipe voor.  

We zijn uitgegaan van een uiteindelijk maximum tarief van ongeveer € 4000,- voor de paar 

grootverbruikers die ongeveer 10000 m3 verbruiken (2) en een tarief van ongeveer € 2100,- 

voor de grootverbruikers die ongeveer 5000 m 3 verbruiken (4, waaronder de 

verzorgingstehuizen).  Deze maximumtariefstelling wordt bereikt bij een maximale 

flexibilisering van de jaarlijkse verwerkingskosten van 36,2 %. Dan nog betekent dit voor de 

grootverbruikers een aanzienlijke tariefsverhoging, waarvan wij vinden dat die niet in éen 

keer, maar in drie stappen gerealiseerd moet worden: eerste jaar 12,1 %, tweede jaar 24,15 % 

en derde jaar 36,2 %.  

A
M

E
N

D
E
M

E
N

T
  

GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 0252 - 537 222 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 



 

  

 2 

Toelichting rekenvoorbeeld tarieven 2012, 2013, 2014. 

Uitgangspunt in collegevoorstel was kapitaalslasten via omslag, verwerkingskosten 100 % 

flexibliseren, zij het via een ‘gemankeerd’ systeem. Er is namelijk niet zoiets als exacte 

rioolbelastingsmeting, dus moet er gewerkt worden met gemiddelden voor éénpersoons-

woningen en meerpersoonswoningen en gemiddelden bij een aantal categorieën niet-

woningen. Er blijven dan een aantal ‘oneerlijkheden’ in zitten: namelijk dat de éne groep 

gebruikers een ander ‘flexibel’ deel per daadwerkelijk verbruikte aantal m3 betaalt dan de 

ander. En twee: als zo’n groot deel geflexibiliseerd wordt, is een ‘gemiddelde’ wel een erg 

grof meetinstrument. De methode van het college leidt weliswaar tot een forse reductie van 

het tarief van de éénpersoonswoningen en de niet-woningen onder de 100 m3 (dus voor de 

kleinverbruikers), maar alle anderen moeten meer betalen en de grootverbruikers extreem 

veel. Deze laatste dermate veel, dat we dit politiek onaanvaardbaar vinden. Dit effect kan 

verminderd worden door niet 100% van de verwerkingskosten te flexibiliseren maar een lager 

percentage. Gevolg is uiteraard wel dat de voordelen voor de kleinverbruikers minder 

worden, hoewel zij nog steeds een tariefsverlaging tegemoet kunnen zien. 

 

De jaarlijkse verwerkingskosten zijn ongeveer € 1,05 per m3.  

 

Er zijn twee grootverbruikers van ongeveer 10.000 m3. Wanneer we die ongeveer maximaal 

€ 4000,- zouden willen laten betalen (hetgeen wij een redelijk maximum vinden; in de 

collegemethodiek zouden deze eigenlijk een tarief van ongeveer € 10.000,- moeten betalen), 

komen we uit op een flexibel tarief van € 0,38  (36,2 %) (nl.: 10000 x 0,38 = 3800,- plus 

ongeveer 200,- omslag per aansluiting = totaal 4000,-). 

 

Als we bovenstaand maximumnivo voor de allergrootste verbruikers binnen de gemeente 

Hillegom als uitgangspunt nemen, komt het plaatje er grosso modo als volgt uit te zien op 

grond van de overige gegevens die te vinden zijn in het collegevoorstel en op grond van de 

gegevens van de lijst niet-woningen zoals we die hebben kunnen raadplegen. 

 

Totale flexibele opbrengst wordt: 1095585 m3 x 0,38 = € 416322,30  

 

Benodigde opbrengst omslag deel: 2300934,- -/- 416322,30 = €1884611,70, dat is per 

aansluiting :/: 9400 = € 200,50 

 

Dan worden de tarieven in eerste aanleg als volgt: 

Woningen éénpersoons    50 m3  = 200,50 + (50 x 0,38) =   219,50   

Woningen meerpersoons 130 m3 = 200,50 + (130 x 0,38) = 249,90 

Opbrengst woningen   2450 x 219,50  =   537.775,- 

                                   6250 x 249,90         = 1.561.875,- 

                                   Totaal   = 2.099.650,- 
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Niet-woningen (voor het gemak uitgaand van rekenkundig gemiddelde per schaal, en niet 

van het daadwerkelijk gemiddelde per schaal) 

Categorie: gemiddelde aantal  tarief * opbrengst 

0-100   50  362   219,50  79459,- 

100-250 175  193  267  51531,- 

250-500 375   76  343  26068,- 

500-1000 750   42  485,50       20391,- 

1000-2000 1500   15  770,50  11557,50 

2000-4000 3000             5  1340,50 6702,50 

4000-6000     5000               4  2100,50 8402,- 

6000-14000  10000              2  4000,50 8001,- 

Totaal        343.102,- 

 

Totale opbrengt op deze manier berekend is  2.099.650,- +/+ 343.102,- = 2442752,- 

De daadwerkelijke opbrengst aan de hand van de lijst niet-woningen is op deze manier 

berekend (uitgaande van rekenkundige gemiddelden per schaal) echter 2444752 -/- 

2300934 = 141.818 te veel. Dat wil zeggen dat het omslagdeel vanuit die gegevens dan nog 

met 141.818 :/: 9400 = €15,08 > € 15,-  verlaagd kan worden. 

 

De eindtarieven voor 2014 in dit rekenvoorbeeld worden dan als volgt (dat is dus op basis 

van de gegevens van verbruik en kosten uit het collegevoorstel, niet gecorrigeerd voor 

inflatie en andere eventuele wijzigingen i.v.m. reële kostendekkendheid in de jaren die 

komen): 

 

Woningen éénpersoons:   219,50 -/- 15,-  = 204,50 

Woningen meerpersoons: 249,90 -/- 15    = 234,90 

Niet-woningen: 

0-100    219,50 – 15 =  204,50 

100-250   267 – 15 =   252,- 

250-500   343 – 15  328,- 

500-1000        485,50 – 15 =  470,50 

1000-2000 770,50 – 15 = 755,50 

2000-4000 1340,50 – 15 = 1325,50 

4000-6000 2100,50 – 15 =  2085,50 

6000-14000 4000,50 – 15 =  3985,50 

 

Getrapt flexibiliseren: 2012: 12,1 %  2103:  24,15 %. Op grond van deze percentages voor 

2012 en 2013 kunnen op dezelfde manier de tarieven voor die jaren worden berekend zoals 

hierboven voor 2014 is gedaan. Daarnaast kunnen op dezelfde manier de tarieven worden 

berekend als uitgegaan wordt van de daadwerkelijke gemiddelden per schaal. Ook dienen de 

opbrengst van trafo’s en garageboxen nog ingecalculeerd te worden. 

 

Hillegom 31 maart 2011 

Namens PvdA fractie  

 

Annemieke van Dijk 


