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TITEL
Agendapunt : Aanpassing berekening saneringsbijdrage
Motivering
Voorgeschiedenis
vergadering van 25/11/2015
Feiten en context
In 2005 werd er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Hemiksem en
Antwerpse Waterwerken (AWW), waarbij het stedelijk rioolbeheer en meer
bepaald de activiteit watersanering werd toevertrouwd aan AWW. De laatst
gewijzigde versie van deze overeenkomst (addendum) werd goedgekeurd
door de gemeenteraad op 05/02/2007. Op 7 november 2011 laat AWW aan
het college weten dat deze activiteit wordt ondergebracht in een
dochtermaatschappij van AWW onder de naam rio-link.
De gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding voor de gemeente
Hemiksem werd bij gemeenteraadsbesluit (ref 1) dd. 17 december 2013 met
ingang van 1 januari 2014 vastgelegd op 1,15 €/m³ water met een jaarlijkse
automatische aanpassing aan de gezondheidsindex.
Op 1 januari 2015 werd de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding
conform het gemeenteraadsbesluit automatisch aangepast naar 1,1485 €/m³
water.
Ingevolge de opname in het Vlaams regeerakkoord van de hervorming van
de drinkwaterfactuur en ingevolge het ontwerpdecreet en ontwerpbesluit van
de Vlaamse Regering waarbij deze nieuwe tarieven worden ingevoerd vanaf
01/01/2016, dient de gemeenteraad een besluit te nemen over de vastlegging
van de nieuwe tarieven voor de gemeentelijke saneringsbijdrage en –
vergoeding vanaf 01/01/2016.
Juridische grond
Gemeenteraadsbesluit dd 17/12/2013 - Financiële Dienst - Agendapunt
verhoging gemeentelijke saneringsbijdrage in Hemiksem vanaf 1 januari 2014
Argumentatie
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Door de hervorming van de drinkwaterfactuur wordt vanaf 1 januari 2016 een
vernieuwde tariefstructuur van kracht. Volgende principes werden
opgenomen in het Vlaamse ontwerpdecreet en -besluit:
Onderscheid wordt gemaakt tussen huishoudelijke verbruikers (per
wooneenheid), niet huishoudelijke verbruikers zonder milieudossier (met een
verbruik minder dan 500 m³ per jaar) en niet-huishoudelijke verbruikers met
milieudossier.
Voor huishoudelijke verbruikers wordt het tarief voor de gemeentelijke
saneringsbijdrage bepaald door:
een uniform (over heel Vlaanderen geldend) vastrecht van 30
€/jaar/wooneenheid met een vermindering van 6 €/jaar per gedomicilieerde
inwoner;
een basistarief, dat geldt voor het verbruik dat overeenstemt met
30m³/wooneenheid/jaar en bijkomend 30 m³/gedomicilieerde inwoner/jaar;
een comforttarief voor het resterende verbruik, dat het dubbele bedraagt van
het basistarief.
Voor niet-huishoudelijke verbruikers zonder milieudossier wordt het tarief voor
de gemeentelijke saneringsbijdrage bepaald door:
een vastrecht van 30 €/jaar;
een vlak tarief per m³ water.
Voor de niet-huishoudelijke verbruikers met milieudossier wordt het tarief voor
de gemeentelijke saneringsbijdrage bepaald door:
een vlak tarief per m³ water, eventueel rekening houdend met het niet
geloosde volume.
Voor de huishoudelijke verbruikers waar het afvalwater gezuiverd wordt door
middel van een collectief (door de rioolbeheerder) geplaatste en beheerde
Individuele Behandelingsinstallatie Afvalwater geldt volgend tarief voor de
individuele gemeentelijke saneringsbijdrage:
een vastrecht van 50 €/wooneenheid/jaar (de som van het vast recht van de
gemeentelijke
saneringsbijdrage
en
de
bovengemeentelijke
saneringsbijdrage) met een vermindering van 10 €/gedomicilieerde
inwoner/jaar;
een basistarief dat de som is van het basistarief voor de gemeentelijke en de
bovengemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding samen.
een comforttarief dat het dubbele bedraagt van het basistarief.
De verschillende tarieven van de gemeentelijke saneringsbijdrage en –
vergoeding (met uitzondering van het vast recht) mogen zoals in het verleden
maximaal 1,4x het overeenkomstige tarief voor de bovengemeentelijke
saneringsbijdrage bedragen. De nieuwe bovengemeentelijke tarieven worden
momenteel op Vlaams niveau berekend en zullen naar verwachting in de
loop van december worden vastgelegd. Daarbij wordt minimaal gestreefd
naar gelijkblijvende inkomsten op bovengemeentelijk vlak.
Tenslotte worden ook de correcties omwille van sociale redenen op Vlaams
niveau vastgelegd. Daarbij wordt voor elke component van de waterprijs eerst
de normale prijs berekend, waarop vervolgens een vermindering van 80%
wordt toegepast.
Advies
Gelet op bovenstaande principes werden op basis van de gekende
verbruikers de nodige berekeningen gemaakt om te komen tot een voorstel
van nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2016. Daarbij werd gestreefd naar
gelijkblijvende inkomsten, uitgaande van het huidige tarief.
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Op basis van bovenstaande worden volgende nieuwe tarieven voor de
gemeentelijke saneringsbijdrage en – vergoeding voorgesteld vanaf 1 januari
2017, jaarlijks te indexeren adh van de gezondheidsindex) :
Basistarief 1,00 €/m³
Comforttarief (gekoppeld aan basistarief) 2,00 €/m³
Vlak tarief 1,3440 €/m³
Voor de eigen waterwinners worden de tarieven voor de gemeentelijke
saneringsvergoeding gelijk gesteld aan het overeenkomstige tarief voor de
gemeentelijke saneringsbijdrage.
Voor de industriële verbruikers worden de eerder genomen beslissingen (ref. 2
en 3) gehandhaafd, voor zover niet in strijd met het door de Vlaamse Regering
definitief goedgekeurde decreet en –besluit.
Het college adviseert om de principes van de vernieuwde tariefstructuur en
de voorgestelde bedragen voor het basistarief en het comforttarief (voor
huishoudelijke verbruikers) en vlak tarief (voor de niet-huishoudelijke
verbruikers), voor het bepalen van de saneringsbijdrage en –vergoeding van
het afvalwater goed te keuren. Enkel hierdoor kunnen de nodige garanties
bekomen worden dat er voldoende financiële middelen zijn voor een efficiënt
en doelgericht rioolbeheer.
Financiële gevolgen
Geen
financiële
gevolgen

Besluit
18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V), Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen
Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden
(SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den
Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden
(VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Ria Maes
(SP.A), Nicky Cauwenberghs (CD&V), Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit
(CD&V) en Annick De Wever (CD&V)
2 onthoudingen: Anthony Abbeloos (N-VH) en Cliff Mostien (Onafhankelijk)
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Onder voorbehoud van de goedkeuring van het ontwerpdecreet en –besluit
door de Vlaamse Regering en mits de voorgestelde tarieven de toegelaten
maximumbedragen niet overschrijden, haar goedkeuring te geven aan de
nieuwe tariefstructuur voor de gemeentelijke saneringsbijdrage en –
vergoeding van het afvalwater, waarbij voor de huishoudelijke verbruikers het
basistarief wordt bepaald op 1,00 €/m³, het comforttarief op 2,00 €/m³ en voor
de niet-huishoudelijke verbruikers het vlak tarief op 1,3440 €/m³ met ingang
van 1 januari 2016. Dit tarief wordt vanaf 01/01/2017 geïndexeerd op basis van
de gezondheidsindex november 2015.
De tarieven m.b.t. de individuele saneringsbijdrage en –vergoeding worden
gelijkgesteld aan de som van het tarief van de gemeentelijke
saneringsbijdrage en –vergoeding en het corresponderende tarief van de
bovengemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding.
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Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Namens de gemeenteraad
(get.) Luc Schroyens
secretaris

(get.) Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend uittreksel

Luc Schroyens
secretaris

Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
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