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Beste leden van de gemeenteraad,
Tijdens de behandeling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 (GRP) in de commissie Ruimte, Duurzaamheid
en Economie zijn de volgende vragen gesteld:
Wat zijn de gevolgen van een lagere rentelast voor het tarief rioolheffing
Heeft het GRP nog invloed op de ontwikkeling van de schuldquote
Hieronder zal op beide vragen worden ingegaan.
Wat zijn de gevolgen van een lagere rentelast voor het tarief rioolheffing
In de Begroting 2020-2023 is aangegeven dat de verwachting is dat het gemiddelde rentepercentage van onze vaste
geldleningen de komende járen geleidelijk zal dalen van nu 30ío naar 1,880Zo in 2023 (blz 93 van de begroting). In het
GRP wat nu voorligt is rekening gehouden met een rentelast van 307o. Wanneer rekening wordt gehouden met de
verwachte daling van de rentelasten zullen de kosten van het GRP afnemen en kan de stijging van het tarief rioolheffing
beperkt worden.
In het GRP is aangegeven dat de rioolheffing de komende járen 4,907o moet stijgen (excl inflatiecorrectie) om een 100o7o
kostendekkend tarief te hebben en een voorziening die niet negatief komt. Wanneer rekening wordt gehouden met de
lagere rentelasten, dan hoeft het tarief rioolheffing in de járen 2020 t/m 2023 met maar 2,907o te worden verhoogd en
vanaf 2024 met 1,750ío. Voor de járen vanaf 2021 is de verhoging wel exclusief de inflatiecorrectie.
Wij zullen de tariefstijging voorde rioolheffing in de toekomst zoveel mogelijk beperken door het onderhoud van de
riolering zo efficiënt mogelijk uit te voeren of op andere wijze kosten te besparen. We zullen met u jaarlijks het gesprek
aangaan met betrekking tot vaststelling van de belastingtarieven.

Heeft het GRP nog invloed op de ontwikkeling van de schuldquote
In het GRP wordt voorgesteld om het investeringsvolume te beperken op basis van het risicogestuurd beheer. Het
gemiddeld jaarlijkse investeringsvolume voor de komende planperiode komt bij deze methode uit op i 6,3 milj per jaar
i.p.v. C 9,5 milj per jaar bij het huidige beleid. Wanneer hiermee rekening wordt gehouden in de doorrekening van de
schuldquote heeft dat een positief effect t.o.v. de cijfers die gepresenteerd zijn in de Begroting 2020-2023.
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Het verloop van de schuldquote wordt:
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Het verloop van de schuldenlast wordt:
Netto schuld
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262,0
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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