
Amendement 
 

Onderwerp: Verlaging woonlasten

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 9 november 2022

Constaterende dat: 
• De woonlasten in Gouda hoog zijn, waarbij Gouda gemiddeld scoort voor OZB en Afvalstoffenheffing.
• De woonlasten vooral door  de rioolheffingen hoger zijn dan in vergelijkbare gemeenten. 
• We voor afval en riool  een “gesloten, kostendekkend, systeem” hanteren.
• De kosten voor kwijtschelding, die begrotingstechnisch onder programma 4, taakveld 

inkomensregelingen vallen, nu worden toegerekend aan de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Overwegende dat:
• Het financiële perspectief ruimte biedt om de woonlasten te verlagen
• Verlaging van rioolrechten ten goede komt aan alle Gouwenaars, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een 

verlaging van de OZB
• In 2023 zowel het rioleringsplan als het afvalbeleid op de agenda van de raad staan en daar gezocht 

kan worden naar de structurele, best passende, opties voor de respectievelijke heffingen
• Wachten met verlaging van de woonlasten tot bovenstaande punten in de raad besproken worden, 

onwenselijk is i.v.m. hoge inflatie en energieprijzen

Wijzigt Raadsbesluit Programmabegroting 2023-2026 als volgt: 

Voegt aan het besluit toe:

5. Conform de op pagina 14 van de programmabegroting geopperde mogelijkheid voor de korte termijn:
a. De kwijtschelding niet meer toe te rekenen aan de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
b. Hiermee de heffingen voor riool en afvalstoffen omlaag bij te stellen. 
c. De hierdoor ontstane toename van kosten te dekken uit het perspectief.

6. De woonlasten voor 2023 incidenteel te verlagen door
a. De opbrengsten uit rioolheffing in 2023 met een bedrag van € 500.000 te verlagen
b. Deze verlaging door te rekenen in het tarief voor de rioolheffing
c. Dit te financieren uit het meerjarig perspectief 
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