
Mot¡e (artikel 36 Reglement van orde afgemeen bestuur Vechtstromen2orTl (M1)

Aa n passing belastíngstelsel : procesvoo rstel Unie va n Waterscha ppen

Onderwerp

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen in vergadering bíjeen op woensdag 16 oktober
2019;

gehoord de beraadslaging tijdens de commÍssie Financiên en beleidsuitvoering d.d. 2 oktobe r 2oL9
waarin het procesvoorstel van het bestuur van de Unie van Waterschappen voor aanpassing van het
belastingstelsel was geagendeerd.

Geconstateerd dat:
¡ de commíssie Financiën en beleidsuitvoeríng zich niet kan vinden in het procesvoorstelvan de

Unie van Waterschappen;
o in het bestuursakkoord is opgenomen dat Vechtstromen maximaal aandacht zal vragen voor de

positie van een- en tweepersoonshuishoudens;
o de forfaitaire heffing van woonruimten bínnen de zuiveringsheffing (betalen voor L, 2 of 3

vervuilingseenheden in plaats van 1 of 3 vervuilingseenheden ) geen onderdeel uitmaakt van het
betreffende p rocesvoo rste l.

Overwegende dat:
r uit de opiniërende bespreking van dit procesvoorstel in de Ledenvergadering van Ll oktober

2019 van de Unie van waterschappen is gebleken dat een meerderheid van waterschappen
voornemens lijkt ¡n te stemmen met het procesvoorstel;

¡ het bestuur van de Uníe van Waterschappen niet voornemens is dit procesvoorstel nog aan te
passen;

o aanpassing van het procesvoorstel derhalve alleen kan plaatsvinden door het indienen van een
amendement dat wordt gesteund door een meerderheid van de waterschappen in de
ledenvergadering van de unie van waterschappen van 13 december 2019.

Roept het dagelijks bestuur op om:

' een amendement op te stellen bíj het procesvoorstel van het bestuur van de Unie van
Waterschappen voor aanpassing belastingstelsel;

o in dit amendement op te nemen dat een onderzoek naar de forfaitaire heffing van woonruimten
binnen de zuiveringsheffing onderdeel uitmaakt van het procesvoorstel voor aanpassing van het
belastingstelsel;

' steun te zoeken bij andere waterschappen voor dit amendement en te komen tot een
meerderheid voor dit amendement;

o het algemeen bestuur tijdens de PElLdag van 13 november 2O1g te informeren over de stand
van zaken;

en gaat over tot de orde van de dag
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