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tegen anti-afhaaksubsidie te zijn. *
Bewoners blijven betrekken bij het vervolg. AB consulteren
bij vervolgstappen.

Amendement van o.a. AWP aangenomen
niet verder besproken

Aangepast voorstel tot wijziging belastingstelsel waterschappen
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Jaarverslag bezwarencommissie 2017

Voor kennisgeving aangenomen.
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9.A Partiele herziening Keur

Beantwoording zienswijzen moet beter. Wel akkoord?

akkoord met toezegging dat beleidsregels over ruim 1 jaar aan bod komen
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9.B Renovatie van 20 kunstwerken in de regionale waterkeringen

€2,5 mln veel geld. Renovatie lijkt wel nodig.

akkoord
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9.C Aanpassing hoogwaterafvoer sluis 0 's-Hertogenbosch

Enkele kritische kanttekeningen. Ter overweging aan fractie.

voor kennisgeving aangenomen
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Evaluatie stimuleringsregeling Klimaatactief Bebouwd Gebied 2017

Bestaan van deze subsidieregeling rondvertellen.

voor kennisgeving aangenomen
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Rapportage voorgang medicijnresten in afvalwater en
oppervlaktewater

Afkortingen:
AB = Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur
Func. Com = Agendapunt Functionele Commissie
AFZ = Commissie Algemene en Financiële zaken
WS = Commissie Watersysteembeheer
EB = Commissie Emissie Beheer

komt voorstel in december/januari

* Meer over Programma-begroting op pagina 2

Programmabegroting 2019 waterschap Aa en Maas:
We vroegen wat de effecten zijn van stijging OZB (door waardestijging onroerend goed) op de tarieven; of er gekeken is naar effecten van diverse
maatregelen; of er gekeken is naar “oud voor nieuw”. (Bij keus voor nieuwe plannen, minder oude plannen uitvoeren.) De anti-afhaaksubsidie tackelden we
als AWP. Jachtbeleid stelden we weer aan de orde, te weten “geen plezierjacht meer op eigendommen Aa en Maas” en we benaderden het
calamiteitenbeleid en de mestfraude in het bijzonder. In de begroting zitten verder geen grote nieuwe plannen.
De AWP stemde in met de begroting met de kanttekening tegen anti-afhaaksubsidie te zijn.
AWP-punten bij de algemene beschouwingen : Pleidooi voor helderder leesbaardere begroting, voor meer realistisch begroten, voor duidelijkere beschrijving
en hantering van de effecten OZB bij het vaststellen van de belastingtarieven, meer bij kerntaken te blijven, niet van alles maar oppakken en niet voor elk
wissewasje "een taakje er bij een fte’tje (personeelslid) er bij"! We gaven verder onder meer aandacht aan droogteproblematiek, mestfraude en verder
debatteerden we dat de coalitie zich niet aan haar eigen bestuursakkoord hield door de kosten ruim 2 % meer te laten stijgen. We kregen daar mooi gelijk in.

OZB: De onroerende-zaakbelasting die een gemeente heft van eigenaren van onroerende zaken. De waarde van je huis, bedrijf of grond is ook bepalend voor
de hoogte van de watersysteemheffing. Dit betaal je voor het werk van de waterschappen.
fte: Fulltime-equivalent, eenheid waarin de omvang van een baan of de totale personeelssterkte wordt uitgedrukt. Bijvoorbeeld `Ik heb een baan van 0,5 fte,
ofwel een halve baan.
Anti-afhaaksubsidie:
Soms is het voor grote bedrijven goedkoper om hun afvalwater zelf te zuiveren. Een waterschap mag kortingen (op de afvalstofheffing) verstrekken om
afhaken te voorkomen of om aanhaken te stimuleren. (Bijvoorbeeld als het afvalwater voedingsstoffen bevat die de rioolwaterzuiveringsinstallatie goed kan
gebruiken.) Deze kortingsregeling is vormgegeven via een anti-afhaaksubsidieregeling (vastgelegd in de Waterwet 2009). Per saldo betalen dergelijke
bedrijven minder afvalstoffenheffing als beloning voor het (blijven) afvoeren van het afvalwater naar het waterschap.

