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Z-10-06144 Openbare Ruimte Vincent Lommerse Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\5339  

B&W-besluit   11-11-2014 

Uitwisseling    

Raad    11-12-2014 

Agendanummer   13d 

 

Onderwerp:  

Instellen vervangingsvoorziening riolering 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Ingaande 1-1-2015 een vervangingsvoorziening in te stellen ten behoeve van 

 vervangingsinvesteringen riolering. 

2. De bestaande bestemmingsreserve riolering op te heffen per 1-1-2015. 

3. Het saldo van de bestemmingsreserve per 31-12-2014 over te hevelen naar de 

 nieuw in te stellen vervangingsvoorziening. 

4. De vervangingsvoorziening in te zetten om de ontwikkeling van de rioolheffing te 

 egaliseren. 

5. De vervangingsvoorziening alleen aan te wenden voor vervangingsinvesteringen. 

6. Begrotingswijziging nummer 17 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

In de Wet milieubeheer artikel 4.22 is omschreven dat een gemeente over een 

gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dient te beschikken die voor een bepaalde tijd door 

de gemeenteraad vastgesteld wordt. Het GRP dient (lid 2, sub e) een overzicht van de 

financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten te geven. In het GRP 

wordt ook een doorkijk gegeven van (met name) rioolvervangingsinvesteringen die na 

de planperiode plaatsvinden.  

De lasten worden gedekt uit de inkomsten die de gemeente genereert met de 

rioolheffing, zoals vastgelegd in de Verordening rioolheffing. 

De rioolheffing is maximaal 100% kostendekkend, tenzij er gespaard wordt voor 

toekomstige vervangingen. Dit sparen kan enkel in een voorziening plaatsvinden. 

Voor de rioolheffing bestaat de wettelijke mogelijkheid om via het tarief vooraf 

gepland te sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen (art 229b, tweede lid, 

onderdeel a, van de Gemeentewet. 

 

Doelstelling:  

Doelstelling is om de rioolheffing niet teveel te laten schommelen.  
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Inleiding: 

Na (financieel-technische) opmerkingen van de accountant in 2011 is de 

vervangingsvoorziening riolering omgezet naar een bestemmingsreserve riolering. 

Om schommelingen in de rioolheffing (als gevolg van investeringen) in de toekomst 

zoveel mogelijk te reduceren, is het opnieuw instellen van de vervangingsvoorziening 

per 1 januari 2015 gewenst. Dit mede gezien het feit dat er in 2015 een nieuw GRP 

zal worden opgesteld. 

 

Argumenten: 

1. Er kan nu wel worden voldaan aan de voorwaarden om een vervangings-

voorziening riolering te herintroduceren. De nu voorgestelde systematiek sluit 

aan bij het BBV en de eisen van de accountant.  

2. De komende decennia zullen naar verwachting de vervangingskosten 

toenemen. De eerste aanleg van riolering is in het verleden veelal bekostigd uit 

de grondexploitatie. De vervanging wordt betaald vanuit de rioolheffing. 

 

Financiële dekking: 

Er zijn geen financiële consequenties voor de begroting van 2014 en 2015.  

 

Participatie: 

n.v.t. 

 

Urgentie: 

Alleen als het besluit tot de vorming van de vervangingsvoorziening riolering vóór 1 

januari 2015 genomen is, kan de bestemmingsreserve in de rekening 2014 worden 

opgenomen als voorziening.  

 

Kanttekeningen: 

Werkelijke investeringsbedragen en jaar van uitvoering kunnen afwijken, aangezien 

dotaties aan en onttrekkingen uit de voorziening gebaseerd zijn op ramingen.  

Om dit te ondervangen zal het kostendekkingsplan tweejaarlijks geëvalueerd en 

indien nodig geactualiseerd worden op basis van werkelijke kosten.  

Substantiële financiële afwijkingen ten opzichte van de raming worden aan de Raad 

gemeld. Eventuele overschotten als gevolg van (incidentele) voordelen worden 

toegevoegd aan de vervangingsvoorziening.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Geen stukken ter inzage gelegd. 

Informatie bij: dhr. V. Lommerse, v.lommerse@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537  
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Nr.     3. Bestuur\5339 

B&W-besluit   11-11-2014 

Uitwisseling    

Raad    11-12-2014 

Agendanummer   13d 

 

 

Onderwerp: 

Instellen vervangingsvoorziening riolering 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

1. Ingaande 1-1-2015 een vervangingsvoorziening in te stellen ten behoeve van 

vervangingsinvesteringen riolering. 

2. De bestaande bestemmingsreserve riolering op te heffen per 1-1-2015. 

3. Het saldo van de bestemmingsreserve per 31-12-2014 over te hevelen naar 

de nieuw in te stellen vervangingsvoorziening. 

4. De vervangingsvoorziening in te zetten om de ontwikkeling van de rioolheffing 

te egaliseren. 

5. De vervangingsvoorziening alleen aan te wenden voor vervangings-

investeringen. 

6. Begrotingswijziging nummer 17 vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de vergadering van 11 december 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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