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Onderwerp
Dit voorstel gaat over het vaststellen van het vGRP 2OLB-2O22 inclusief de financiële
paragraaf

.

Voorstel
Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2O[B-2O22 vast te stellen

Inleiding

De gemeente is wettelijk verplicht om een verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (verder
vGRP) op te stellen. In een vGRP wordt beschreven wat het gemeentelijk beleid is ten
aanzien van hemelwater, afvalwater en grondwater. Er wordt inzicht gegeven in de
(onderhouds)kosten en hoe deze gefinancierd worden.

Beoogd resultaat

Door vaststelling van het vGRP wordt het beleid van de gemeente m.b.t. tot hemelwater,
afvalwater en grondwater vastgelegd, Ook wordt vastgelegd hoe dit wordt betaald.

Argumenten
7.7 Ten opzichte van het vorige vGRP zijn er belangrijke wijzigingen in het beleid.
In het voorliggend vGRP zijn een aantal wijzigingen aangebracht in het beleid. De
belangrijkste zijn:
- water op straat wordt niet meer als een urgent probleem gezien;
- er wordt op grotere schaal gebruik gemaakt van reparatie van de riolering;
- bij grondwateroverlast wil de gemeente verder gaan dan de wettelijke eisen;
- in de kostenraming is rekening gehouden met een nog nader uit te werken
afkoppelsubsidie voor particulieren ;

Kantteken¡ngen
2.1 De kostenraming van de projecten kennen een marge.
In Bijlage 6 zijn de integrale projecten opgenomen. Daarnaast zijn ook de
vervangingsinvesteringen tot en met 2068 in beeld gebracht. Voor al deze
projecten zijn ook ramingen opgesteld. Uiteraard kunnen de kosten voor deze
projecten hoger of lager zijn dan de ramingen. Uit berekeningen volgt dat ook bij
grotere kostenstijgingen de rioolheffing binnen de planperiode op hetzelfde niveau
kan blijven.

Kosten en dekking
Uitgangspunt is dat de kosten voor de riolering geheel worden betaald uit de rioolheffing
(100o/o kostendekkend). Om te bepalen wat de hoogte van de rioolheffing moet worden
is er een berekening gemaakt (zie vGRP). Gebleken is dat gedurende de looptijd van het
vGRP de rioolheffing niet hoeft te stijgen, maar constant op € 198 kan blijven staan.
In 2018 zal worden gekeken of de overgang naar een ideaal complex iets voor de
gemeente Waalre (en de hoogte van de tarieven) is. In een ideaal complex wordt onder
andere niet gerekend met kapitaallasten, maar worden de (vervangings)investeringen
direct afgeschreven.
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Vervolgprocedure en planning

Na de vaststelling door uw raad is het vGRP 2OLB-2O22 definitief en zal dit worden
gebruikt als beleidsdocument voor het onderdeel riolering.

Communicatie
Het vGRP zal aan het Waterschap De Dommel worden gezonden. Daarnaast zal het vGRP
via de website van de gemeente beschikbaar worden gesteld.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
Het concept vGRP 2OLB-2O22 maakt onderdeel uit van dit voorstel.

Bijlagen ter informatie
Dit raadsvoorstel bevat alle relevante informatie
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