Terugblik informatieronde 29 november
Herziening belastingverordeningen en aanpassingen tarieven 2018
Het college vraagt de raad in te stemmen met de verordeningen voor de gemeentelijke belastingen
en heffingen. Voorgesteld wordt o.a. de tarieven aan te passen aan de inflatie, het OZB tarief te
wijzigen naar aanleiding van de hertaxatie op grond van de wet Woz, akkoord te gaan met de
tarieven naar aanleiding van de invoering van gedifferentieerde tarieven bij de reinigingsheffingen,
en een vergroening van de leges ter ondersteuning van de duurzaamheidsdoelstellingen
Enkele van de onderwerpen die ter sprake kwamen:
- De tarifering van de milieustraat zal ingaan per 1 april, nadat de werkzaamheden op de
milieustraat zijn afgerond. Voor ingang zal goed gecommuniceerd worden over de nieuwe
tarifering. Op de vraag of deze heffing op de milieustraat geen extra belastingheffing is antwoord
het college dat de afvalstoffenheffing een doelheffing is, waarbij alle opbrengsten ook aan de
afvalverwerking besteed moeten worden. Als er na de aftrek van de kosten voor de renovatie van
de milieustraat een bedrag over is zal het teruggegeven worden aan de burger, mogelijk middels
een egalisatievoorziening.
- In de samenleving heeft men vragen over de ongelijke tarief daling voor de vaste tarieven van
eenpersoonshuishoudens in vergelijking tot de meerpersoonshuishoudens. Het college geeft aan
dat het principe is “betalen naar gebruik”, waarbij de vaste kosten in het vaste bedrag
afvalstoffenheffing in rekening worden gebracht. Het college zal na het raadsbesluit hierover goed
communiceren. Wethouder Dragt zegt toe te kijken naar de mogelijkheden in een brief bij de
aanslag deze informatie te voegen. Hiervoor zal overleg plaatsvinden met GBLT.
- Op de vraag of de opbrengsten van de grondstoffen terugvloeien naar de burger antwoord het
college dat de verwerking van de grondstoffen min of meer dekkend zijn en daarbij geen winst
wordt gemaakt.
- Gezinnen met kinderen worden niet extra gecompenseerd, wel wordt er gekeken naar de
mogelijkheden aan te sluiten op de pilot van de AVU wat betreft aparte luierinzameling.
- De frequentie van inzameling in het buitengebied blijft 1 maal in de 14 dagen. Inwoners van het
buitengebied kunnen daarnaast ook gebruikmaken van de containers in de kernen.
- De verwachting is dat er in 2017 ongeveer 100 kilo per inwoner is verzameld. Wethouder van
Beurden zegt toe dat hij dit resultaat zal terugkoppelen naar de burgers en voor komend jaar in
samenspraak met GBLT zal kijken naar de mogelijkheden per huishouden terug te koppelen
hoeveel afval zij hebben ingeleverd.
- De vergroening van de leges wordt gefinancierd vanuit het surplus wat verwacht wordt op de
leges.
De fracties adviseren dit als bespreekstuk te agenderen voor de raad.
Najaarsnota 2017
Door middel van de Najaarsnota brengt het college de raad tussentijds op de hoogte over
afwijkingen en de voortgang van de begroting. De raad wordt voorgesteld de Najaarsnota 2017
vast te stellen en het voorlopige positieve resultaat van de Najaarsnota toe te voegen aan de
algemene reserve. Ook wordt de raad gevraagd kapitaalkredieten beschikbaar te stellen voor de
zonnepanelen en WKO installatie Huis van Leusden, en de herinrichting van de postweg. De
hierbij benodigde begrotingswijzigingen worden ter instemming aan de raad voorgelegd.
Enkele van de onderwerpen die ter sprake kwamen:
- Wethouder Dragt geeft naar aanleiding van vragen aan dat er gekeken wordt naar waarom er op
pag. 11 gesproken wordt over een nadelig resultaat waar dat budgetneutraal zou moeten zijn.
- In de risicomonitor wordt gesproken over een verminderd risico wat betreft Jeugdhulp. Het
college geeft aan dat de risicomonitor geschreven was voordat de laatste cijfers binnen waren. In
de najaarsnota staat aangegeven dat dit beeld in de risicomonitor moet worden bijgesteld.

- Binnen het budget onderhoudswerkzaamheden is er 1,5 miljoen wat niet uitgegeven kan worden.
De vraag is waarom dat niet kan. Het college geeft aan dat dit bedragen zijn voor onderhoud wat
nog een jaar uitgesteld kan worden of wat uitgesteld kan worden om het vervolgens in een groot
investeringsbudget mee te nemen.
- De vraag wordt gesteld of het college een idee heeft wat er op de agenda staat in de
besprekingen tussen VNG en het kabinet. Het college geeft aan dat zij daar wel een idee bij
hebben (milieubeleid en kosten sociaal domein) maar niet over het hoeveel en wanneer.
- Er is gekozen dit jaar geen risicomonitor grondbedrijf uit te voeren, deels vanwege een tekort aan
capaciteit maar ook omdat er geen grote veranderingen zijn ten opzichte van de afgelopen 2 jaar.
Er komt wel een actualisatie grondexploitatie in de raad van juni.
Toezeggingen
- Wethouder Dragt zegt toe de raad te informeren over wanneer de aanvraag voor de
Vangnetregeling gepland staat en welke stappen er voor de aanvraag genomen moeten worden.
- Burgemeester Bouwmeester zegt toe te de raad specifieker te informeren over de formatie en de
personeelstekorten, wat betreft de delen waar de raad niet eerder over is geïnformeerd. De
specifieke vraag van het raadslid hierbij is ook aan te geven hoeveel fte extern is ingehuurd in
2017 en de kosten daarvan.
- Wethouder Dragt zegt toe bij de rapportage in het voorjaar ook een overzicht te geven hoe de
“Kleinsma-gelden” worden besteed.
De fracties bespreken het advies voor de agendering in de fractie.

