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Zaaknummer: 
2014/16844 
Referentie:      
2014/23202 

Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt  13      
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 27 mei 2014 
 
Portefeuillehouder:   dhr. T. Wijbenga 
Behandelend ambtenaar: dhr. J. Willemse 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 926 
E-mail adres:                j.willemse@tynaarlo.nl 
Bijlagen:  
- raadsbesluit (bijgevoegd)    
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2014-2018 (ter inzage) 
 
Onderwerp  
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Tynaarlo 2014-2018. 
 
Gevraagd besluit 

1. Het Gemeentelijk rioleringsplan Tynaarlo 2014-2018 vaststellen. 
2. Instemmen met het voorgestelde kostendekkingsplan voor de periode 2014-2018. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De gemeentelijke rioleringszorg heeft ten doel om een gezonde, veilige en prettige leefomgeving in 
stand te houden. Rioleringszorg vindt zijn wettelijke basis in de Wet milieubeheer. De rioleringszorg 
voeren we planmatig uit en bijgaand GRP 2014-2018 beschrijft hoe we dit in de komende 5 jaar gaan 
doen, welke projecten en maatregelen we uitvoeren, wat de kosten daarvan zijn en hoe we dit 
bekostigen. Het accent van onze rioleringswerkzaamheden verschuift geleidelijk aan van nieuwe 
aanleg naar onderhoud en vervanging.    
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De planperiode van het voorgaande GRP is afgelopen. Daarom is een geactualiseerd plan 
geschreven voor de periode 2014-2018.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Bij de voorbereiding van het nieuwe GRP 2014-2018 hebben we teruggeblikt op de vorige 
planperiode. De evaluatie is mede input geweest voor het nieuwe plan en maakt er ook onderdeel van 
uit.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Het ontwerp GRP 2014-2018 heeft vanaf 26 maart jl. gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 
geen zienswijzen tegen het plan ingebracht. Nadat het GRP door uw raad is vastgesteld, zal dit op de 
gebruikelijke wijze gepubliceerd worden. Er wordt ook een publieksversie van het plan gemaakt.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na vaststelling door de raad vormt het GRP de onderlegger voor de uitvoering van onze gemeentelijke 
rioleringstaken.  
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Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
 
Toelichting op kosten en dekking 
De rioolheffing bedraagt in 2014 € 174,80. Het is onvermijdelijk om de rioolheffing de komende jaren 
te laten stijgen zodat die kostendekkend blijft. Daarbij is het streven de totale gemeentelijke lastendruk 
op evenwichtige wijze te beheersen. Om de rioolheffing niet abrupt te laten stijgen, wordt de huidige 
rioolreserve van circa 3 miljoen ingezet. Uit deze reserve wordt het jaarlijks tekort, dat resteert na de 
verwachte opbrengst van de rioolheffing, in de komende 10 jaar gedekt. De reserve zal daarna op een 
niveau worden gehouden van ruim € 200.000,-.    
 
Voor de planperiode ziet het kostendekkingsplan er voor onze gemeente er als volgt uit: 
 

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 

Rioolheffing 

 

Baten 

€ 174,80 

 

€ 2.821.942 

€ 177,42 

 

€ 2.886.271 

€ 201,69 

 

€ 3.319.031 

€ 209,84 

 

€ 3.491.437 

€ 218,31 

 

€ 3.669.298 

Lasten € 2.834.616 € 3.211.829 € 3.347.958 € 3.452.652 € 3.712.690 

Saldo € -12.674 € -325.558 € -28.926 € 38.785 € -43.391 

 

 
Het negatieve saldo wordt vanuit de reserve opgevangen. Alle kosten worden jaarlijks geïndexeerd 
met 1,5%.  
 
De rioolheffing voor 2015 is alleen geïndexeerd met 1,5%. Daarna stijgt de rioolheffing geleidelijk, 
waarbij de totale gemeentelijk lastendruk in zijn geheel in beschouwing wordt genomen en een goede 
balans wordt gezocht.  
 

Naarmate we verder in de tijd kijken, wordt het steeds lastiger om realistische ramingen te kunnen 
maken voor de hoogte van de rioolheffing. Daarom worden voor de periode na 2018 geen 
voorspellingen gedaan. Jaarlijks gaan we de uitvoering van de werkzaamheden samen met de 
uitgaven en inkomsten evalueren zodat tijdig kan worden bijgestuurd.   
 
In de komende voorjaarsnota zal een actualisatie plaatsvinden van de in de begroting 2014 geraamde 
baten en lasten, rekening houdend met de cijfers van dit nieuwe GRP. Een aanpassing heeft geen 
resultaatseffect op de totale gemeentelijke begroting. Het heeft wel effect op de reserve.  
 
De financiële aspecten zijn uitgebreid beschreven in hoofdstuk 6 van het GRP ‘Financiën en 
Organisatie’.  
 
 

 

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

drs. G.K. Zijlstra, gemeentesecretaris 
 
 

 


