
  

 

Amendement  fracties PvdA, Harlinger Belang, CDA, VVD en ChristenUnie raadsvergadering 12 april 2017 inzake compensatie 
opbrengsten precariobelasting rioolaansluitingen  

Amendement 
Conform artikel 33 van het Reglement van Orde van de Gemeente Harlingen ingediend door 
de fracties PvdA, Harlinger Belang, CDA, VVD en ChristenUnie op 12 april 2017. 
 

 
Betreft   : Raadsvoorstel nummer 9  van de vergadering van 12 april 2017.  
 
Onderwerp  : Kadernota begroting 2018 en meerjarenraming 2019 t/m 2021. 
 
Samenvatting  : Amendement met als doel, om het voorstel de gederfde opbrengsten  
                               precariobelasting van rioolaansluitingen te compenseren met de  
                                opbrengsten onroerendzaakbelasting, ongedaan te maken. 
 

 
De raad van de gemeente Harlingen, in vergadering bijeen op 12 april 2017, 
 
Kennis te hebben genomen van: 
-      De Kadernota begroting 2018 en meerjarenraming 2019 t/m 2021; 
- De beraadslagingen in de raadscommissie van 29 maart 2017; 
- Het financiële perspectief voor de jaren 2018 tot en met 2020 na de 10e 

begrotingswijziging van 2017. 
 
Overwegende dat: 
-      Het heffen van precariobelasting op rioolaansluitingen de afgelopen jaren tot diverse  
        bezwaarprocedures heeft geleid, waar bij meerdere objecten de heffing niet rechtmatig  
        bleek te zijn; 
- Bij het continueren van het heffen van precariobelasting op rioolaansluitingen, het tarief 

de komende jaren verder moet worden verhoogd om zo de uitvoeringskosten volledig te 

kunnen dekken; 

- Het financiële perspectief voor de jaren 2018 tot en met 2020 het toelaat om de 

voorgestelde compensatie van de precariobelasting op rioolaansluitingen in zijn geheel 

achterwege te laten. 

Is van mening dat:  
- Een verdere stijging van het tarief precariobelasting op rioolaansluitingen niet te 

verdedigen is, gelet op de geringe dienst die de gemeente hiervoor levert; 
- Het daarom wenselijk is, om deze belasting met ingang van 2018 af te schaffen, 

waarmee bovendien de administratieve lasten voor de gemeente verminderen; 
- De voorgestelde compensatie van de gederfde opbrengsten precariobelasting met een 

opbrengstverhoging van de onroerendzaakbelasting niet wenselijk is; 
 
 



  

 

Amendement  fracties PvdA, Harlinger Belang, CDA, VVD en ChristenUnie raadsvergadering 12 april 2017 inzake compensatie 
opbrengsten precariobelasting rioolaansluitingen  

Besluit de tekst van het onderhavige raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
1. De Kadernota begroting 2018 en meerjarenplanning 2019 t/m 2021 vast te stellen,  
             met dien verstande dat: 
 
             De voorgestelde compensatie van gederfde opbrengsten precariobelasting van  
             rioolaansluitingen, zoals genoemd onder A 06 ‘Precariobelasting rioolaansluiting’,  
             komt te vervallen. 
 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekend namens de fracties van: 
 
 
 
PvdA – E. Helvrich    Harlinger Belang – J. Saakstra 
 
 
 
CDA – H. Sijtsma    VVD – G.J. de Vries 
 
 
 
ChristenUnie – M. Chukwuemeka-Liefting        
 

 
Stemverhouding: 
 

 PvdA HB CDA VVD D66 WPH OPA GL CU 

Voor          

Tegen          

 

 
Dit amendement is  

 Aangenomen 
 Verworpen 
 Ingetrokken 

 

 
 
 
 
……………………………………………… 
Raadsgriffier 

 

 


