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ALV uitgesteld door Corona

Studenten

Focus op waterschapsbelasting

Vanwege het Coronavirus wordt
de Voorjaarsbijeenkomst en
Algemene Ledenvergadering van
de Algemene Waterschapspartij
op 21 maart uitgesteld naar 13
juni 2020, onder voorbehoud van
de ontwikkelingen rondom de
Coronacrisis. Het hoofdbestuur
hoopt u allen daar in goede
gezondheid te treffen! Voor de
halfjaarlijkse bijeenkomst van
fractievoorzitters wordt ook een
nieuwe datum gezocht. U
ontvangt te zijner tijd een nieuwe
uitnodiging
en
agenda.

Naar aanleiding van vragen van
Wageningse studenten aan de
Algemene Waterschapspartij is
de aanslag voor de waterschapsbelasting
aangegrepen
voor een persbericht over
kwijtschelding. De wetgever sluit
studenten met studiefinanciering
daarvan per definitie uit. De
Algemene
Waterschapspartij
vindt het niet eerlijk dat
studiefinanciering - toch al geen
vetpot - wordt beschouwd als
inkomen omdat de studieschuld
later (vaak mét rente) moet
worden terugbetaald. Voor de
huurtoeslag
geldt
studiefinanciering gek genoeg niet als
inkomen. Het AWP-bericht heeft
in veel studentenmedia gestaan,
zoals het Amsterdamse Ad
Valvas.

In januari haalde de Algemene
Waterschapspartij de landelijke
pers met het bericht dat de
stijging van de waterschapslasten
van 2019 naar 2020 landelijk
gezien door de inwoners is
betaald. “Een woordvoerder van
de Unie van Waterschappen
erkent dat de burgers het
grootste deel van de heffingen
zijn gaan betalen.” Het CBS
kwam in februari naar buiten met
dezelfde conclusie.

Fractievoorzittersoverleg
Op 25 januari kwamen alle
fractievoorzitters
van
de
Algemene Waterschapspartij bij
elkaar. De grootste uitdaging op
dit moment is het werven van
nieuwe leden, om zo goed
mogelijk vertegenwoordigd te
zijn bij de volgende waterschapsverkiezingen in 2023. “Het is dan
echt erop of eronder om ons
bestaansrecht als Algemene
Waterschapspartij waar te
maken en om te zetten in zoveel
mogelijk zetels”, zei Hans
Middendorp,
namens
het
hoofdbestuur. Om dit voor elkaar
te krijgen is er inmiddels een
‘strategiegroep’ opgericht om
met
concrete
campagnevoorstellen
te
komen.

Stakeholderbijeenkomsten
De Algemene Waterschapspartij
neemt deel aan de stakeholdersbijeenkomsten
over
de
waterschapsbelastingen. In juni
2020 moet er een voorstel liggen,
dat in het najaar door alle
waterschapsbesturen
moet
worden vastgesteld. Speerpunt
van de AWP is een eerlijkere
verdeling van de waterschapslasten tussen boeren,
bedrijven en burgers. Vooral
bedrijven zitten nu voor een
dubbeltje op de eerste rang.

Inwoners betalen 80% van de
watersysteemheffing Gebouwd
Samen met collega’s van Water
Natuurlijk hebben we een
tweede overleg gehad met de
Vereniging Eigen Huis. De
wenselijkheid voor een apart
WOZ-tarief voor bedrijven wordt
door VEH gesteund. Ook is de
VEH teleurgesteld dat ze ooit hun
geborgde zetel zijn kwijtgeraakt
aan de Kamer van Koophandel,
terwijl bedrijfsgebouwd véél
minder
waterschapsbelasting
betaalt dan woningen.
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