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Geachte fractievoorzitters van de gemeenteraad Voorschoten
Vanavond wordt in een gecombineerde commissievergadering gesproken over het voorstel om met
ingang van 2019 de rioolheffing niet langer op te leggen aan de gebruiker van een woningen maar aan
de eigenaar van een woning. Voor corporaties Woonzorg Nederland en de Sleutels met woningen in
Voorschoten is dit voorstel een verrassing. Wij kunnen ons niet vinden in het voorgenomen besluit en
verzoeken u allereerst met ons in overleg te treden en dus vanavond niet dit besluit te nemen.
Als belangrijke partners van de gemeente betreuren wij het dat wij niet zijn geïnformeerd. Ook zijn wij
helaas niet op de hoogte gesteld dat het voorstel donderdag 8 februari al in de commissie wordt
besproken in Voorschoten.
Voor de corporaties is dit een onwenselijke ontwikkeling. Wij zullen genoodzaakt zijn om te proberen
de extra kosten door te belasten aan onze huurders. Echter, om de woningen betaalbaar te houden
voor de mensen met huurtoeslag is het belangrijk dat wij de aftoppingsgrens van de huurtoeslag in
acht nemen. Een volledige doorbelasting van de rioolheffing in de huur is daardoor onmogelijk. De
corporaties krijgen dus minder huurinkomsten. Deze lastenverhoging gaat ten koste van investeringen
in onderhoud en verduurzaming. Ook de huurders zullen er financieel op achteruitgaan. Immers, de
meest kwetsbare groep kan bij uw voorgenomen besluit geen aanspraak meer maken op een
kwijtschelding.
Elk jaar maken de gemeente en corporaties prestatieafspraken met elkaar. Daarin leggen we dit soort
afspraken vast. We vinden het jammer dat dit onderwerp tijdens die overleggen niet ter sprake is
gekomen. Met uw voorgenomen besluit worden de corporaties uw incassodienst. Dat kan natuurlijk
niet de bedoeling zijn.
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