Verzamelformulier
ten behoeve van de beantwoording van vragen gesteld in de
Commissie-vergaderingen van 6 november 2018
ter informatie voor de VV vergadering van 22 november 2018
Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering: onderwerp en agendapunt

B.04 Verordening Watersysteemheffing Delfland 2019
B.05 Verordening Zuiveringsheffing Delfland 2019 en Verordening Verontreinigingsheffing
Delfland 2019
B.06. Verordening kwijtscheldingsregeling 2019
Beknopte formulering van de problematiek en de vraagstelling:

Reactie wordt gegeven op technische juridische opmerkingen van de heer Fekkes voor de
VV-vergadering.
Beantwoording:

Opmerkingen die zijn overgenomen:
 B.04 en B.05 (aanvullende tekst na bijlagen I en II);
 B.05 (hoofd- en kleine letters);
 B.06 (samenvoegen art. 6 en 7).
Opmerkingen die niet zijn overgenomen:
 B.04 en B.05 (art.1 toevoegen belastbaar feit). Reden: verordening kan voor meerdere
jaren gelden;
 B.04 en B.05 (art.19 resp. art.14 en 23 tweede volzin schrappen). Reden: voor dit soort
verordeningen is de algemeen gebruikelijke tekst gehanteerd;
 B.05 (twee verordeningen in één besluit). Reden: vasthouden aan in het verleden
gemaakte keuze;
 B.06 (“onder gelijktijdige buitenwerkingstelling enz.” laten vervallen). Reden: Het
betreft hier geen heffing maar kwijtschelding
Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering. Agendapunt: 03
Onderwerp: Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2023
Beknopte formulering van de problematiek en de vraagstelling:

Hoogheemraad Smits komt schriftelijk terug op de vraag van de heer Hombergen over de
stijging van het tarief voor huurders en de daling voor eigenaren (pagina 47).
Beantwoording:

Nadere toelichting voorbeeldprofielen huurders en huiseigenaren
Huishoudens, geen eigenaar, worden geconfronteerd met twee tarieven te weten:
1. Tarief ingezetenen: stijging 1,5% voortvloeiend uit afspraak coalitieakkoord
2. Tarief zuivering, geen tariefstijging.

Voor alleenwonenden levert dit in 2019 een samengestelde procentuele stijging op van 0,8% t.o.v.
2018.
Voor huishoudens bestaande uit meerdere personen wordt de samengestelde procentuele stijging
0,5%. Het effect van 0% stijging bij 3 VE werkt verlagend.
Een huishouden met een woning heeft daarnaast te maken met de heffing gebouwd. Hierbij is de
volgende aanname gehanteerd ten aanzien van de indexatie (p.45):
“De economische waarde voor 2019 is gebaseerd op de meicirculaire 2018 van de rijksoverheid en
betreft de marktontwikkeling tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018. De aanslagen gebouwd
2019 worden gebaseerd op de WOZ-waarden per 1 januari 2018. Voor de begroting 2019 is
gerekend is met een gemiddelde stijging van de waarde van woningen van 7,0% en voor nietwoningen van 1,0%. Voor de periode ná 2019 is deze prognose eveneens gehanteerd. Vast
uitgangspunt is dat een stijging (daling) van de WOZ-waarden als geheel opbrengstneutraal werkt
en derhalve leidt tot een evenredige daling (stijging) van het tarief voor gebouwd. De economische
waarde is namelijk de basis voor de berekening van het tarief voor de categorie gebouwd”.
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In de tabel Belastingprofielen (p. 47) is de ontwikkeling geschetst voor een eigenaar waarbij er
geen stijging voor hem / haar in de WOZ-waarde optreedt. Hierdoor wordt deze eigenaar alleen
geconfronteerd met een tarief- en kostendaling van 5%, namelijk kosten dalen van € 66,- naar €
62,75.
Echter, wanneer voor dezelfde eigenaar geldt dat de economische waarde van zijn / haar woning
stijgt met 7%, in lijn met de gehanteerde aanname, dan bedragen de kosten € 67,14 , per saldo
een stijging van 1,7%.
Het bedrag voor een alleenwonende met woning met WOZ-waarde 267.500 (+7%) bedraagt dan €
283,93. De samengestelde stijging tov 2018 bedraagt dan +1%.
Het bedrag voor meer personen, met soortgelijke woning en WOZ-stijging bedraagt €
€ 470,93. De samengestelde stijging t.o.v. 2018 bedraagt dan +0,6%.
Commissie Gezond, Schoon en Gezuiverd Water. Agendapunt: 02

Onderwerp: Vaststellen notulen van de vergadering van 4 september en 11 oktober 2018,
inclusief toezeggingenlijst
Beknopte formulering van de problematiek en de vraagstelling:

In reactie op de vragen van de heer De Keijzer naar de samenwerkingsovereenkomst met
Delft zal in het vragenformulier een korte schets worden opgenomen van de stand van
zaken.
Beantwoording:








De Samenwerkings Overeenkomst (SOK) met de gemeente Delft ligt in concept bij de
gemeente. Hier is goed contact over en de afspraak is dat deze, voordat door Delfland
de opdracht voor de werkzaamheden wordt gegeven aan de betreffende opdrachtnemer
(20 december), ondertekend zal zijn.
De vraag naar een (financiële) bijdrage voor de maatregelen tegen blauwalg is
voorgelegd aan het stadsdeel Ypenburg-Leidschenveen. Vanwege personele wisselingen
bij het stadsdeel is de verwachting dat Delfland in januari 2019 reactie krijgt.
De aanvraag voor een bijdrage van het Ondernemers Fons is ingediend. Delfland is
uitgenodigd om toelichting te geven op het project in de Algemene Leden Vergadering
op 29 november en samen te kijken hoe de ondernemersvereniging kan bijdragen.
De aanbesteding voor de uitvoering van de structuurmaatregelen loopt, er zijn vijf
gegadigden. Op 20 december staat de voorgenomen gunning van de opdracht gepland.
Eind dit jaar zullen de zijarmen achter Plané worden gebaggerd en zal het drijvende
eiland worden aangebracht.

Commissie Gezond, Schoon en Gezuiverd Water. Agendapunt: 03

Onderwerp: Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2023
Beknopte formulering van de problematiek en de vraagstelling:

Op verzoek van de heer De Haan zal navraag worden gedaan naar het ontbreken van
bijlage 2 in het voorstel Begroting 2019.
Beantwoording:

De zin waarin verwezen wordt naar bijlage 2 is niet correct en zal worden geschrapt.
Commissie Gezond, Schoon en Gezuiverd Water. Agendapunt:03

Onderwerp: Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2023
Beknopte formulering van de problematiek en de vraagstelling:




Op verzoek van de heer Belt wordt op blz. 33 de term duurzaamheid verwerkt in de
omschrijving van het doel, met de nuance van de afweging van billijke kosten.
In de tabel ‘Minder stijging van de afvalwaterheffing’ op pagina 35 zullen de bedragen
vanaf 2020 worden vervangen door de aanduiding ‘nader te bepalen’.
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Op verzoek van de heer Van Kretschmar zal worden gekeken of in de begroting een
korte tekst kan worden opgenomen over de plannen met betrekking tot de terugwinning
van fosfaat.
De voorzitter zegt toe dat de tabel op pagina 25 met het aantal zwemlocaties met
genomen maatregelen wordt aangepast. In 2019 zijn dit er 8 in plaats van 9, in 2020 9
in plaats van 10 enz.
De voorzitter zegt toe dat de aanduiding ‘top x grondstoffen’ in een voetnoot zal worden
toegelicht. Het gaat om een nader te bepalen top x grondstoffen vanuit Delfland.
Op verzoek van de heer Van Kretschmar wordt de zin ‘Door deze maatregelen moet
symptoombestrijding in de toekomst niet langer nodig zijn’ vervangen door: ‘Na
uitvoering van deze maatregelen zal symptoombestrijding in de toekomst niet langer
worden uitgevoerd.’
De voorzitter zegt toe dat in het vragenformulier een toelichting zal worden opgenomen
op de tweede voetnoot onder de tabel Chemische waterkwaliteit op pagina 24.
In reactie op de inbreng van mevrouw Van der Burg zegt de voorzitter toe in een
voetnoot bij de begroting de toezeggingen op te nemen die op 11 oktober in de VV zijn
gedaan met betrekking tot zwemwater (opstellen afwegingskader, waarin meegenomen
hoe andere waterschappen omgaan met investeringen in zwemplassen).

Beantwoording:
Commissie Gezond, Schoon en Gezuiverd Water. Agendapunt:03

Onderwerp: Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2023
Beknopte formulering van de problematiek en de vraagstelling:

De voorzitter zegt toe dat in het vragenformulier een toelichting zal worden gegeven op de
optimalisatie van de Brielse Meer.
Beantwoording:

Een van de maatregelen die in het Deltaprogramma Zoetwater is afgesproken is het
optimaliseren van het Bernisse-Brielse Meer systeem. Door een slimmere sturing, extra
monitoring en het in gebruik nemen van een extra inlaatvoorziening bij de Spijkenissesluis
wordt de buffercapaciteit en robuustheid van het Brielse Meer vergroot. Hier kan ook
Delfland baat bij hebben. In het Deltaplan Zoetwater is afgesproken dat dit project voor
75% wordt gefinancierd uit het Deltafonds. Het resterende bedrag wordt verdeeld tussen
de regionale partijen in de Bernisse-commissie (waaronder Delfland). Start van het project
was voorzien voor begin 2018, maar heeft onder meer door interne besluitvorming bij
trekker Waterschap Hollandse Delta vertraging opgelopen. Afhankelijk van definitieve
subsidietoekenning uit het Deltafonds zal het project naar verwachting nog eind 2018
starten.
Commissie Gezond, Schoon en Gezuiverd Water. Agendapunt: 03

Onderwerp: Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2023
Beknopte formulering van de problematiek en de vraagstelling:

Op verzoek van mevrouw Govers zal in het vragenformulier een toelichting worden gegeven
op de maatregelen die worden genomen ten aanzien van de zoetwatervoorziening (pagina
22).De voorzitter zegt toe dat de foutieve benaming ‘gemaal Van den Burg’ (o.a. op blz. 23)
zal worden gecorrigeerd. De correcte benaming is gemaal J.J.J.M. van der Burg
Beantwoording:

De maatregelen die worden genomen ten aanzien van de zoetwatervoorziening zijn op
hoofdlijnen reeds opgenomen in de tekst van hoofdstuk 4, onderdeel ‘zelfvoorzienendheid
en kringloopsluiting’. Tijdens de informatieve VV van 27 november zal hier ook een nadere
toelichting op worden gegeven. Ook ontvangt u in december nog een informatieve brief
over het Deltaprogramma 2019 met in de bijlage ‘Deltaprogramma Zoetwatervoorziening’
een uitgebreide toelichting op de verschillende zoetwatermaatregelen binnen Delfland.
De benaming is conform aangepast.
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