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ASSEN 

AMEN DEMENT 

Onderwerp: Compensatie rioolheffing 2021 

De raad van de gemeente Assen in vergadering bijeen d.d. 5 november 2020 

Constaterende dat 
a. Al enige jaren geld over blijft in de voorziening 'verkregen middelen van derden 

rioolbeheer'. De gelden in deze voorziening komen van de inwoners in Assen. 
b. Reeds eerder een deel van het surplus uit deze voorziening aan de inwoners van 

Assen is teruggegeven. 
c. Uit antwoorden op technische vragen en tijdens de begrotingsbehandeling op 

2 november 2020, blijkt dater zeker een bedrag van zo'n € 2 miljoen "over is" 
d. In de huidige Corona tijd, veel inwoners en ondernemers het o.a. financieel extra 

moeilijk hebben. 

Overwegende dat 
a. De helft van deze € 2 miljoen "te veel" betaalde rioolheffing nu gebruikt kan 

warden voor het verminderen van de heffing in 2021 met een bed rag van € 30, 
per aansluiting. 

b. Na deze compensatie in 2021 er nag een surplus van zo'n 1 miljoen in de 
voorziening verkregen middelen van derden rioolbeheer resteert. 

c. Er nag geen concrete plannen zijn, maar tijdens de begrotingsbehandeling op 
2 november 2020 bleek dat de verwachting is dat, voor maatregelen in het kader 
van de klimaatadaptatie, middelen uit de voorziening 'verkregen middelen van 
derden rioolbeheer' passend en nodig zijn. 

d. Deze plannen in 2021 concreet zijn opdat duidelijk is welke middelen hiertoe nodig 
zijn uit de voorziening 'verkregen middelen van derden rioolbeheer'. 

Concluderende dat: 
a. Het mogelijk en gewenst is dat ter compensatie de rioolheffing in 2021 met een 

bed rag van€ 30, per aansluiting wordt verminderd. 
b. Volgend jaar, lndien nag steeds geld "over is" in de voorziening 'verkregen 

middelen van derden rioolbeheer', dit wederom ingezet wordt ter compensatie 
van de lasten van onze inwoners, middels vermindering van de rioolheffing 2022. 

Besluit: 

De programmabegroting 2021, en het daarin gepresenteerde beleid en de bijbehorende 

programma- en investeringsbudgetten voor het komende jaar vast te stellen met dien verstande dat: 

1. Er een bedrag van €1.000.000,- uit de voorziening riool- en afvalstoffenheffing wordt 
genomen 
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2. Dit bedrag wordt verrekend met de te innen rioolheffing 2021, teneinde een korting van ca 

€30,- per huishouden te realiseren. 

3. De stand van de voorziening op pagina 204, evenals andere relevante tabellen 

overeenkomstig worden aangepast. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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