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8 "Lagere onttrekking egalisatievoorziening riolering".  
De huidige toelichting is voor ons niet duidelijk. Graag zien we een uitgebreide tekstuele en cijfermatige 
onderbouwing: 

 waarin ingegaan wordt op het effect van de rekenrente 
 waarin ingegaan wordt op het (her)prioriteren van investeringen  
 en uitgelegd wordt hoe dat leidt tot ruim 8 ton extra tekort op de begroting?  

 Over afgesloten investeringen worden kapitaallasten berekend. Deze bestaan uit een 
afschrijvingsdeel en een rentedeel. Het rentepercentage dat bij riolering aan het totale 
besteedde investeringsbedrag bedraagt 2%. Om de doorwerking van renteschommelingen over 
meerdere jaren op te vangen, de rente meer in lijn te brengen van de huidige marktrente en te 
komen tot een meerjarige stabiele tariefstelling heeft uw raad besloten om het rentepercentage 
vast te stellen op 2%. Door het naar beneden aan te passen van het rentepercentage op deze 
investeringen wordt er minder rente doorberekend bij de kapitaallasten. 

 Door capaciteitsproblemen en door het gelijktijdig vervangen van zowel de riolering als wegen 
zijn investeringen her geprioriteerd. 

 Dit bedrag heeft te maken met de kostendekkendheid van de rioleringsbudgetten, de lasten en 
baten moeten in evenwicht zijn. Wanneer de rekenrente wordt aangepast heeft dit ook 
gevolgen voor de kapitaallasten. Wanneer de rekenrente naar beneden wordt aangepast, dalen 
de kapitaallasten en is er dus ook minder onttrekking uit de voorziening nodig. 
Bij het vaststellen van het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) in 2017 is meerjarig de onttrekking 
berekend uit de egalisatievoorziening Riolering en verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor 
2020 was deze onttrekking begroot op € 1.974.179. Op bladzijde 75 van de 
Programmabegroting 2020 vindt u de berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing en 
rioolrecht voor 2020. In dit overzicht kunt u lezen dat de nu berekende lasten voor riolering  
€ 1.150.022 hoger zijn dan de baten en onttrokken moet worden uit de egalisatievoorziening. 
De € 824.157 is het verschil tussen € 1.974.179 minus € 1.150.022. 

 
 
 


