
Bijlage I.  Uitwerking tariefvarianten belastingen

Wij  hebben zoals  gebruikelijk  voor  het  berekenen van de hoogte van onze belastingtarieven drie  
tariefvarianten uitgewerkt. Varianten 1 en 2 dienen vooral om inzicht te verschaffen. Deze standaard 
varianten worden bij iedere begrotingscyclus aangeboden. Variant 3 is in de regel de voorkeursvariant 
van het bestuur. De eerste van de onderstaand getoonde varianten is op basis van de begroting 2020-
2023. Ook is er een tweede variant zonder inzet van tariefegalisatie. In variant 3 is gezocht naar een 
stabiel tariefverloop voor alle jaren in deze meerjarenbegroting.

Het boekjaar 2024 moet volgens de provinciale norm geheel kostendekkend zijn; er kan in dat jaar 
geen sprake zijn van inzet van de tariefegalisatie. 

De uitgangssituatie voor wat betreft de stand van de egalisatiereserves op 1 januari 2021 is:

 Watersysteembeheer € 10.507.000
 Zuiveringsbeheer €   4.286.000

In deze stand van de egalisatiereserve is volgens de werkwijze die we kennen sinds de oprichting van 
dit  waterschap  rekening  gehouden  met  het  financiële  resultaat  volgens  de  laatst  vastgestelde 
jaarrekening (2019) en met de voor 2020 begrote inzet van egalisatie; er is dus nog geen rekening  
gehouden met het verwachte positieve financiële resultaat over het lopende jaar. Verder is in deze 
uitgangssituatie rekening gehouden met de gevolgen van de herijking van het weerstandsvermogen 
zoals dat in de AB-vergadering van 20 oktober aan de orde is geweest.

Variant 1: Inzet egalisatie reserves volgens MJB 2020-2023
In deze variant wordt de egalisatiereserve Watersysteembeheer als volgt ingezet: 2021: € 3,5 mln. en 
in 2022: € 1,0 mln.; daarna geen inzet meer. Verwachte stand van de egalisatiereserve per begin  
2023 is € 6,0 mln. Voor wat betreft de taak Zuiveringsbeheer werd er in de vorige meerjarenbegroting 
(2020-2023) geen egalisatie meer ingezet in de jaren na 2020. Hierdoor blijft de verwachte stand van  
de egalisatiereserve in de hele periode gelijk ofwel op ieder moment € 4,3 mln.
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Variant 2: Geen inzet egalisatiereserves
Er vindt in deze variant geen inzet van egalisatiereserves plaats. In alle jaren is telkens sprake van 
kostendekkende tarieven. Daardoor is eind 2024 de stand van de egalisatiereserves gelijk aan de 
verwachte situatie per 1-1-2021. Watersysteembeheer € 10,5 mln. en Zuiveringsbeheer € 4,3 mln.

2



Variant 3: Inzet egalisatiereserves voor stabiele tariefsontwikkeling in de jaren 2021 t/m 2023
In deze variant wordt de egalisatiereserve Watersysteembeheer als volgt ingezet: 2021: € 3,8 mln., 
2022 € 2,8 mln. en 2023 € 2,4 mln. In het jaar 2024 wordt geen egalisatie in gezet en zijn de tarieven  
kostendekkend. De verwachte stand van de egalisatiereserve is € 1,5 mln. per eind 2024. Voor de 
taak Zuiveringsbeheer wordt In deze variant de egalisatiereserve als volgt ingezet: 2021 € 1,5 mln.,  
2022 € 1,5 mln. en 2023 € 0,5 mln. In het jaar 2024 wordt geen egalisatie ingezet en is het tarief 
kostendekkend. De verwachte stand van de egalisatiereserve is € 0,8 per eind 2024.
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