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Persbericht
VVD: Waterschapslasten gaan nóg verder omhoog!
Het Algemeen Bestuur van het waterschap Aa & Maas heeft
vrijdag zonder noemenswaardige wijzigingen een voorjaarsnota
goedgekeurd waarin wordt voorzien dat de waterschapslasten het
komende jaar voor burgers met meer dan 9% en voor bedrijven
met meer dan 13% omhoog gaan. Het Dagelijks Bestuur en de
partijen van de coalitie waren niet bereid de stijging te limiteren.
Zoals de VVD-fractie bij de behandeling van de voorjaarsnota in de commissies
gedurende de afgelopen weken al vreesde, heeft de coalitie van CDA, Water Natuurlijk,
Kamer van Koophandel en ZLTO het niet aangedurfd de stijging van de lasten helder te
maximeren.
De financieel-economische crisis heeft een grote invloed op de overheidsfinanciën en de
relatie tussen die overheidsfinanciën en de financiële situatie van burgers en bedrijven.
Op alle niveaus, Rijk, Provincies, Gemeenten, Huishoudens en Bedrijven wordt gezocht
naar mogelijkheden om de begroting te ontlasten.
In het bestuursakkoord van de coalitie staat: “Het waterschap staat voor grote opgaven
op het gebied van veiligheid, voldoende water, schoon water, natuurlijk water en
recreatief water. De uitdaging is hoe het waterschap de ambities tijdig waar kan maken
zonder dat dit leidt tot onacceptabele kosten”(!).
De VVD-fractie is van mening dat de stijging van de lasten beperkt kan worden.
De VVD-fractie constateerde dat in de nu vastgestelde voorjaarsnota weliswaar een
bezuinigingsinspanning wordt geleverd, maar er tóch lastenstijgingen voor huishoudens
van tenminste 9,69%, agrarische bedrijven 5,58% en bedrijven tot 13,8% als
consequentie van het beschreven beleid worden verwacht.
Om zo dicht mogelijk bij de burger te blijven is het, naar de mening van de VVD-fractie,
van belang dat het waterschap zich zo veel als mogelijk is tot haar kerntaak beperkt.
Die kerntaak is het watersysteem in brede zin, dus: veilig, schoon en voldoende water,
vanzelfsprekend in een natuurlijke omgeving.
De VVD fractie betoogde dat er binnen het waterschap meer kostenreducties zullen
moeten plaatsvinden door onder andere de prioritering van de projecten, het verlagen
van de snelheid waarmee het inlopen van achterstanden wordt aangepakt en het meer
besparen op de kosten van indirect personeel.
Wij toonden aan dat het niet onmogelijk is duidelijke grenzen te stellen!
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Naar de mening van de coalitie en het Dagelijks Bestuur kan dat niet omdat er nu moet
worden ingehaald dat wat in vroegere jaren ten laste van de reserves is gebracht om de
lastenstijging te beperken.
De VVD-fractie accepteerde dat het door dit beleid wel heel moeilijk zal worden de
stijging dit jaar tot het inflatieniveau beperkt te houden. En bracht een motie in waarin
het DB wordt verzocht bij het opstellen van de Begroting 2011 de uitgaven af te
stemmen op het uitgangspunt dat de lastenstijging beperkt wordt tot maximaal:
1.
voor meerpersoonshuishouden 4,5%
2.
voor agrarisch bedrijf 3,5%
3.
voor groothandel 4%,
4.
voor middelgroot metaalbedrijf 7,5%
Deze handreiking van de VVD-fractie werd niet opgepakt!
Vrijdagmiddag bleek dat deze poging niet meer opgeleverd had dan wat gerommel in de
marge: de coalitie kwam met een motie waarin verzocht wordt dat “het Dagelijks
Bestuur aantoonbaar moet maken dat alles in het werk is gesteld om de kosten te
matigen”……..
Aan het eind van de middag bleek dat de bestuursleden van de partijen die de coalitie
vormen (de benoemde vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel, de ZLTO en
het Bosschap, het CDA en Water Natuurlijk) én de PvdA de hogere stijging voor 2011
voor hun verantwoording wilden nemen en accepteerden de voorjaarsnota als
uitgangspunt voor het opstellen van de begroting.
De Algemene WaterschapsPartij en de VVD stemden als enigen tegen de voorjaarsnota.

Voor inlichtingen: Johan van Miltenburg, 073-6235311 of (06) 53408572
Word ook lid van de VVD, klik op de knop 'Lid worden' in het linker veld!!
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