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onderwerp Verzoekom uitstel behandeling belastingvoorstellen

Geacht bestuur,

De bespreking van de aanpassing van het belastingstel waterschappen - zoals aangeboden met uw
brief van 15 juni j.l. - staat gepland voor de ledenvergadering van 12 oktober aanstaande.
Op maandagavond 3 september is over de voorstellen tot aanpassing een informatieavond
gehouden voor het algemeen bestuur van ons waterschap. Hierin is door alle fracties verzocht om
uitstel van de besluitvorming in verband met het volgen van een zorgvuldige procedure. Vervolgens
hebben wij op dinsdag 4 september hierover gesproken in ons dagelijks bestuur.

Wij komen nu met het nadrukkelijke verzoek om uitstel van behandeling van deze
wijzigingsvoorstellen in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen. Dit sluit aan bij de
(voorlopige) standpunten en besluitvorming van een aantal collega-waterschappen.
De voorstellen zijn ingrijpend, complex en principieel van aard en vragen naar ons inzicht een
zorgvuldige behandeling. De tijd die daarvoor volgens de huidige planning beschikbaar is vinden wij
te kort. Er is meer tijd nodig om binnen het bestuurlijke besluitvormingsproces tot een goede
afireging te komen, voor het raadplegen en afstemmen met collega-waterschappen en vervolgens
een standpunt te bepalen.

We vragen u in uw bestuursvergadering van vrijdag 7 september a.s. te beslissen om de
behandeling van het onderwerp aanpassing belastingstelsel uit te stellen tot de UnieLedenvergadering van vrijdag 14 december 2018. Wij verzoek u ons zo spoedig mogelijk te
informeren na uw vergadering van 7 september.
Mede namens het Algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta,
het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
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