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Onderwerp Gaan we de lasten nu een keer verlagen?

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyclus?
*betreft toelichtende vragen van technische aard

Nee

Beteidsterrein Bestuur

Portefeuiltehouder T. Theunis

Schriftelijke vraag

Geacht college van B&W

Al vele jaren hameren wij op minder soorten belastingen en waar mogelijk op lagere lasten. Ook
staan wij open voor een eigen lokaal belastingregime zoals we eerder met PvdA hebben bepleit.
De afgelopen jaren hebben wij meerdere malen aangetoond dat de reservepot afvalstoffenheffing
met miljoenen over de randen loopt. Het geld blijft maar opgepot en bij elk debat kwam de
wethouder met andere excuses om de pot met geld in zijn eigen handen te houden terwijl de pot
tot aan de rand gevuld is door de inwoners van Roosendaal.

Keer op keer kwam de wethouder met andere of herhaalde argumenten zoals dat er plannen zijn
waarvoor geld nodig is, zoals een naheffing van het Rijk en zoals de boete van Attero. En iedere

,keer hebben wij gezegd dat zelfs met die naheffing, zelfs met die boete en zelfs met die zeer
bescheiden plannen, er nog steeds miljoenen kunnen worden teruggegeven aan onze inwoners die
al vele jaren deze lasten voor hun kiezen krijgen.

Vandaag de dag is duidelijk dat de boete van Attero van tafel is. De naheffing van het Rijk is
betaald en voor de zeer bescheiden plannetjes is er meer dan voldoende geld! Kortom, alle
argumenten van de wethouder om de pot met miljoenen euro's onaangeroerd in de kluizen van het
stadskantoor te bewaren, zijn nu successievelijk allemaal van tafel.

Daarom, vragen wij opnieuw en zeer indringend aan de wethouder: wanneer gaat hij de miljoenen
euro's teruggeven aan de inwoners van Roosendaal? Dat is echte lastenverlichting en versterkt de
koopkracht van de mensen, laat het geld weer rollen en geeft een impuls aan de lokale economie
en lokale werkgelegenheid!

Wij hebben de volgende vragen:

1. Hoe groot is de reservepot afvalstoffenheffing op dit moment en welke inkomsten en uitgaven
in 2016 zijn begroot?

2.Wal is de omvang van de plannen waarvoor dekking nodig is uit deze reservepot?

3. Hoeveel geld blijft dan beschikbaar voor teruggave aan de belastingbetaler?

4. Heeft u nog argumenten om de pot met miljoenen euro's afvalstoffenheffing te blijven
oppotten, welke dan?

5. Wanneer gaat dit geld teruggegeven worden aan de inwoners van Roosendaal door een directe
betaling dan wel door lagere tarieven?

Namens de fractie Nieuwe Democraten,

Ton Schijvenaars



Beantwoording

1. Volgens de laatste actualisatie van de reserves en voorzieningen is het saldo van de
voorziening Exploitatie reiniging eind 2015 2,58 miljoen euro. Wat het daadwerkelijke saldo
wordt, is pas bekend als de jaarafsluiting is afgerond.
Op dit moment is er voor 2016 € 447.000,- aan onttrekkingen begroot.

2. De totale investering in de komende jaren voor ondergrondse grondstoffenparken bij
winkelcentra wordt geschat op € 500.000,- a € 600.000,-.

3. Op dit moment is niet te zeggen hoeveel geld voor teruggave in aanmerking komt. ln de
arbitragezaak zijn de claims van 2011 tot en met 2014 zijn afgewezen. Dit geeft echter geen
duidelijkheid over de lagere aanleveringen in de jaren 2015 en 2016. Hier moeten nog
gesprekken over worden gevoerd. Omdat het onverstandig is om op deze zaken vooruit te
lopen wordt op dit moment het vaste tarief niet extra verlaagd. Vanwege het nieuwe contract
voor de verbranding van het restafval gaat het tarief in 2017 wel omlaag.

4. De voorziening is bedoeld om onverwachte tegenvallers op te vangen en hiermee tekorten te
voorkomen. Ook zorgt de voorziening er voor dat de afvalstoffenheffing niet plotseling stijgt,
door bijvoorbeeld plotselinge extra kosten dankzijveranderende landelijke regelgeving.

5. Eerst dient er voor de hele looptijd van het afvalcontract met Attero duidelijkheid te zijn of er
extra kosten gemaakt moeten worden. Pas daarna kan gesproken worden over eventuele
teruggave. Het betreft geen structurele verlaging van de tarieven aangezien het een eenmalig
uitkering zal zijn.

Met vriend ke groeten,

Toine ïheunis
Wethouder duurzaamheid en mil


