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Oplegnotitie op Kostendekkingsplan Riolering 2018

Inleiding
In 2015 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (GRP) vastgesteld. Hierin zijn de
uitgangspunten voor het beleid en voor de tariefbepaling van de rioolheffing bepaald.
Het vastgestelde beleid blijft onveranderd. Echter geven verschillende financiële posten aanleiding
om de tariefbepaling van de rioolheffing opnieuw te berekenen. Dit wordt gedaan in het
“Kostendekkingsplan Riolering 2018”, welke bestaat uit 6 bladzijden met rekenresultaten. Hieronder
volgt per bladzijde een toelichting.
“Algemeen”
Op het blad “Algemeen” wordt onder andere weergegeven welke afschrijvingstermijnen en welke
rentepercentages gehanteerd worden. Ook worden de standen van de voorzieningen weergegeven.
Belangrijkste wijzigingen zijn de wijziging van de rekentente van 3,7% naar 1,6% en de hoogte van de
stand van de voorzieningen. Het saldo van de Voorziening Egalisatie Riolering wordt verlaagd ten
gunste van de Spaarvoorziening Rioolvervanging.
“Heffingseenheden”
Op dit blad staat het aantal (equivalente) heffingseenheden. Per 1 januari 2018 bedraagt het aantal
12.160 eenheden. Met de huidige uitbreidingslocaties wordt verwacht dat dat aantal tot 2023 groeit
tot 12.450 eenheden. Dit zijn 310 eenheden meer dan in het vorige plan.
“Uitbreidingsinvesteringen / nieuwe aanleg”
In het nieuwe kostendekkingsplan zijn nieuwe uitbreidingslocaties opgenomen. Dit zijn:
Westrand te Sint Pancras
- Mavoveld te Noord- en Zuid-Scharwoude
- De Overbrugging te Noord-Scharwoude
- Voormalige bibliotheeklocatie (nieuwe Vomar) te Zuid-Scharwoude
- Integraal Kindcentrum (IKC) te Sint Pancras
- Centrumplan te Sint Pancras
“Uitgaven Vast Prijspeil (2018)”

Op dit blad worden de nu bekende uitgaven voor de komende zestig jaar weergegeven. Het betreft
exploitatie- en investeringskosten. De exploitatiekosten zijn iets lager geworden. Het bedrag aan
investeringen is verhoogd. Dit komt onder andere door areaaluitbreiding en prijsindexatie.
“Kostendekkingsplan”
Hier worden alle lasten en baten weergegeven. Ook wordt hierin het verloop van de rioolheffing
weergegeven.
“Financieringsverslag Vast prijspeil (2018)
Op deze bladzijde wordt verslag gedaan van alle financiële handelingen voor de planperiode van
zestig jaar.
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