
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
- 
8 november 2012 
toelichting op vragen uit de carrousel van 5 november 2012 over het vGRP 
Het college 
121453 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding: 
Op 5 november jl. heeft de carrousel van de gemeente Albrandswaard ter 
voorbereiding op besluitvorming door de raad het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 
(vGRP 2013-2017) van de gemeente Albrandswaard besproken. Tijdens deze 
vergadering is besloten de raad te adviseren het onderwerp als hamerstuk te 
behandelen, onder de voorwaarde dat de raad via een memo antwoorden krijgt op de 
3 gestelde vragen over de BTW-component van de rioolheffing. 
 
De volgende vragen zijn tijdens de vergadering van de carrousel gesteld: 
1. (a) Waarom rekenen wij de BTW wel door en de ander gemeenten niet en (b) wat is 

de invloed hiervan op ons tarief? 
2. Wat is de reden van de “aanzienlijke” verhoging van het tarief de komende jaren? 
3. Waarom is ons tarief zo hoog in vergelijking met andere gemeenten? 
 
Via deze memo verstrekken wij de antwoorden op bovenstaand geformuleerde vragen 
en het effect op de begroting van het niet (meer) rekenen van de BTW over de 
rioolheffing. 
 
Samenvatting 
 
Vraag 1a: Waarom berekenen wij de BTW wel door en de ander gemeenten niet? 
 
Sinds 2003 is de BTW over de uitvoering van overheidstaken voor gemeenten 
compensabel via het BTW-compensatiefonds (BCF). Om dit fonds te vullen worden de 
gemeenten sindsdien gekort op de Algemene uitkering vanuit het rijk. Deze wijziging 
resulteerde voor gemeenten in een structureel begrotingstekort. De wet voorziet in de 
mogelijkheid dit tekort op te heffen door de BTW te rekenen over de rioolheffing.  
 
De gemeenteraad van Albrandswaard heeft in 2010 besloten het tekort deels op te 
vangen door de BTW in de rioolheffing door te berekenen naar de inwoners. Zie 
hiervoor het raadsvoorstel van 9 november 2010 met als verseonnr. 89900, wat als 
bijlage bij dit document is toegevoegd. 
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De gemeente Barendrecht heeft de mogelijkheid tot doorberekening van de BTW 
overwogen, maar hiervan afgezien.  
De gemeente Ridderkerk verrekent met ingang van 2005 de BTW in haar heffing. Zij 
rekenen overigens niet alle overheadkosten in de rioolexploitatie door aan de inwoner 
via de rioolheffing, wat het verhogend effect van de BTW-doorberekening op de 
rioolheffing dempt. 
 
Vraag 1b: wat is de invloed op ons tarief als de BTW niet wordt doorberekend via 
de heffing? 
 
Als de gemeente Albrandswaard besluit de BTW niet door te berekenen, leidt dit tot 
een lagere heffing; Het tarief voor de rioolheffing in 2013 zal dan ongeveer € 25,- per 
aansluiting lager worden.   
 
Effecten op de begroting van de gemeente. 
De BTW-opbrengsten uit de rioolheffing vloeien naar de algemene middelen. 
Bij het niet meer berekenen van de BTW over de rioolheffing ontstaat een tekort op de 
gemeentebegroting. 
In onderstaande tabel is dit tekort weergegeven (de varianten verwijzen naar de 
rekenmodellen die in het ontwerp-GRP zijn opgenomen). 
 

 Nadeel voor de begroting 
Jaar Variant 1  BTW component [€] Variant 3  BTW component [€] 
2012 € 193.768 € 233.228 
2013 € 215.212 € 191.423 
2014 € 198.391 € 210.197 
2015 € 220.065 € 230.466 
2016 € 228.322 € 257.652 
2017 € 226.734 € 277.528 
2018 € 231.012 € 357.837 
2019 € 236.991 € 381.193 
2020 € 242.394 € 405.488 
2021 € 254.890 € 431.697 
2022 € 257.218 € 458.569 

 
 
Vraag 2: Wat is de reden van de “aanzienlijke” verhoging van het tarief de 
komende jaren? 
 
Er zijn verschillende redenen voor de berekende verhoging van het tarief voor 
Albrandswaard: 
De afgelopen jaren is het areaal aan riolering in de gemeente met ongeveer 20 % 
uitgebreid. Het betreft onder anderen realisatie van Portland en de wijken Essendael 
en Kasteeltuin. In dit vGRP is deze areaaluitbreiding in de doorrekening meegenomen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
In het verleden is gerekend op een snellere groei van de wijk Portland en daardoor 
meer inkomsten. Vanwege onder meer de ontwikkelingen in de woningmarkt is 
Portland minder snel gegroeid, waardoor ook de totale inkomsten lager zijn. Het lagere 
aantal op te leggen heffingen leidt hiermee tot een hogere heffing per heffingseenheid. 
Daarnaast zijn de zorgplichten voor hemelwater en grondwater toegevoegd aan het 
takenpakket van de gemeente. Hierdoor zijn meer onderhoudskosten in beeld 
gekomen, waarmee in de berekening van de heffing rekening is gehouden. 
 
 
Vraag 3: Waarom is ons tarief zo hoog in vergelijking met andere gemeenten 
 
Naast de bij vraag 1 beschreven gevolgen door de BTW-component is een relevant 
verschil dat Albrandswaard een relatief groot buitengebied kent ten opzichte van de 
omliggende gemeenten. Het huishoudelijk afvalwater vanuit dit gebied wordt via 
drukriolering ingezameld. Het areaal aan drukriolering in Albrandswaard is van een 
vergelijkbare grootte als dat van Ridderkerk en Barendrecht samen. De kosten worden 
in Albrandswaard door slechts 25.000 inwoners gedeeld worden, terwijl Ridderkerk en 
Barendrecht voor een vergelijkbaar areaal deze kosten onder (gezamenlijk) bijna 
100.000 inwoners kunnen verdelen. 
 
 
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris de burgemeester, 

  
Hans Cats G.J. van de Velde-de Wilde 
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