Vragen van de CDA fractie naar aanleiding belastingheffing in 2020
Tegenwoordig krijgen wij bij de waterschapsbelasting een prachtige flyer met wat er allemaal
gedaan wordt van het waterschapsbelastinggeld. Dit om het waterbewust zijn en draagvlak bij
de belasting betaler te vergroten.
In 2020 is de watersysteemheffing van ongebouwd en wegen met 7% verhoogd naar 107.70
euro per hectare ten opzichte van 2019. Dit is veel hoger dan de inflatie en ons inziens
onwenselijk. Helaas is bij de belastingaanslag niet meer geleverd dan de nota en algemene
begeleidende flyer. Hierover hebben we een aantal vragen.
1. Hoe heeft het DB deze verhoging van 7% gecommuniceerd naar de desbetreffende
belastingbetaler?
2. Heeft het waterschap door deze verhoging, in 2020 extra bezwaarschriften ontvangen
van deze groep belastingbetalers ten opzichte van 2019?
3. Verwacht het DB door deze verhoging, in 2020 extra bezwaarschriften van deze groep
van belastingbetalers opzichte van 2019?
4. Verwacht het DB door deze verhoging van 7% extra bezwaren?
5. Is het DB van mening dat bij soort gelijke verhogingen het goed zal zijn dat voortaan
de belasting betaler een begeleidende brief/flyer krijgt, met waarom de belastingen juist
voor hen zoveel hoger uitvallen en waarom de verhoging niet gelijkmatig is voor alle
categorieën betalers van de waterschapsbelastingen?
6. In het geval van ja bij vraag 5 vanaf welke stijging of daling zal zo een begeleidende
brief met extra specifieke uitleg wenselijk zijn?
De volgende vragen hebben betrekking op de innig van de watersysteemheffing van
gebouwd, gebaseerd op de WOZ-waarde.
1. Aan hoeveel huiseigenaren in ons waterschapgebied is er in 2019 en in 2020 een
aanslag watersysteemheffing gebouwd opgelegd?
2. In hoeveel gevallen, relatief percentage, is de heffing van de watersysteemheffing
gebouwd op één aanslag verzonden, tegelijkertijd met de watersysteemheffing
ingezetenen en met de zuiveringsheffing?
3. Wat is de oorzaak van de gesplitste aanslag?
4. Leidt een gesplitste aanslag tot hogere inningskosten, perceptiekosten van de
waterschapbelastingen? Tot een groter aantal aanmaningen?
5. Geschiedt een gesplitste aanslag bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht vaker dan bij
andere waterschappen?

6. Bent u met de CDA-fractie van mening dat indien een gesplitste aanslag plaatsvindt,
omdat de heffing voor de watersysteemheffing op een later moment wordt opgelegd,
al bij de eerste aanslag een mededeling zou moeten worden gedaan dat nog een later
heffing zal worden opgelegd voor de watersysteemheffing gebouwd?
7. Lopen bij een gesplitste aanslag de daadwerkelijke inningen uiteen, bijv. door dat naar
aanleiding van de eerste aanslag een groter percentage wordt betaald dan naar
aanleiding van de latere aanslag?
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