
 

M O T I E 

 

 

Voorstel nr:  

 

Agendapunt nr: 18 

 

Onderwerp: Ontwerp besluit: Vaststelling begroting 2015 

 

Aanhef:  De raad van de gemeente Krimpenerwaard, in vergadering bijeen op 2 januari 2015, 
Gehoord de beraadslaging, 

 

Overwegend dat 

 De voorstellen tot harmonisatie van de lastendruk in de vijf voormalige gemeenten er toe 

leiden dat de verschillen tussen die gebieden niet kleiner, maar juist groter worden; 

 

Constaterend dat 

 Conform de voorstellen de lastendruk voor woningbezitters van de voormalige gemeente 

Schoonhoven met 11,7%% omhoog, terwijl de lastendruk van Vlist met 2,9% omlaag gaat; 

 De lastendruk voor woningbezitters ook in de goedkoopste voormalige gemeente (Ouderkerk) 

met 1,8% omlaag gaat; 

 Aannemelijk is dat de onevenwichtigheid in de voorstellen onder meer veroorzaakt wordt door 

de in de diverse voormalige gemeenten verschillend gehanteerde rekenmethode, ter bepaling 

van de kostendekkendheid van de riool en reinigingsrechten en dat, mede door die 

verschillen, ook de OZB-tarieven uiteen konden lopen; 

 Door de totale begrote kosten voor rioleringen bijeen te tellen en deze af te zetten tegen de 

totale begrote opbrengsten, het financiële resultaat niet verandert, terwijl de totale begrote 

opbrengsten eenvoudig kunnen worden omgezet in één uniform tarief voor de gehele 

gemeente. 

 

Is van oordeel dat  

 De verhoging van de lastendruk, die de inwoners van Schoonhoven in het voorstel opgelegd 

krijgen, te fors is en niet past in het streven, toe te werken naar harmonisatie; 

 Inwoners recht hebben te weten waar zij aan toe zijn en daarom harmonisatie van 

gemeentelijke lasten waar mogelijk in één keer moet plaatsvinden. 

 

Besluit: 
Het College op te dragen, 

Het effect van de door het de door het college voorgestelde harmonisatie van de OZB – tarieven te 

compenseren door gelijktijdig de geharmoniseerde tarieven voor rioolrechten voor 2015 in te voeren. 

Hierdoor zal de lastendruk in 2015 worden afgevlakt, de onderlinge verschillen voor de vijf betrokken 

gebieden worden dus kleiner in plaats van groter.  

 

Ondertekening en naam: 
Namens de fracties van 

het CDA                                           Jan Dekker   

de PvdA                                           Rob Geleijnse 

D66                                                  Bert Bening 

Gemeentebelang Schoonhoven      Pieter Heerens 

Pro Krimpenerwaard                        Ad Struis                                          

 



Dit amendement is: aangenomen / verworpen  in de vergadering van: 2 januari 2015……………….. 

 

Stemverhouding: Fracties voor:     Fracties tegen: 

.…………………………..  …………………………. 

   …………………………...  …………………………. 

   …………………………...  …………………………. 

   …………………………...  …………………………. 

 

 

………………………                                      ………………………… 

griffier                             voorzitter 

 


