Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland
Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland op 16 december
2016 in het waterschapskantoor te Terneuzen, vergaderkamer 4.17 (rechts)
Aanwezig: wethouder Herselman (Kapelle, voorzitter), wethouder Totté (Hulst),
wethouder van Hulle (Terneuzen), De heer Steijaert (waterschap Scheldestromen),
wethouder Hoek (Tholen), wethouder Werkman (Sluis), Wethouder Schenk (Borsele),
wethouder Meeuwisse (Goes), Mevrouw van de Wijnckel (directeur) mevrouw
Bosschaart- van Heukelom (Bestuurssecretaris).
1.

Afwezig met kennisgeving: wethouder de Kunder (Reimerswaal),
Opening en mededelingen
 De heer Herselman opent de vergadering en heet een ieder welkom.
 De heer de Kunder is met kennisgeving afwezig.
 Mevrouw van de Wijnckel merkt op dat de tool voor het inzien van de WOZwaarde op de website van Sabewa Zeeland beschikbaar is en goed werkt.

2.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16
september 2016
 De heer Steijaert meldt met betrekking tot het SMQ-rapport dat er nog
analyses plaatsvinden en er hierop een vervolgtraject komt. Mevrouw van
de Wijnckel merkt op dat het onderzoek is gestart met
waterschapsbelasting, maar dat dit voor de gemeenten ook gevolgen kan
hebben. De discussie richt zich op leegstand en welke mogelijkheden er zijn
om hiervoor belasting te heffen. Dit geldt ook voor gemeenten. De definitie
voor leegstand wordt daarom breder getrokken dan alleen het waterschap.
Dit zal via de begeleidingscommissie verder worden uitgewerkt.

3.

Voorstel om kennis te nemen van de notitie met betrekking tot de
verdeelsleutel opbrengst invorderingskosten (ter kennisneming)
 De heer Herselman merkt op dat de notitie is opgesteld naar aanleiding van
de Bestuursrapportage 2016 die in de vorige vergadering van het Algemeen
Bestuur is besproken. Er was veel onduidelijkheid over de verdeelsleutel.
Met deze notitie wordt helderheid verschaft.
 De heer Steijaert merkt op dat hij tevreden is met het feit dat deze notitie
verheldering geeft. De heer Steijaert geeft aan dat hij moeite heeft met de
zin ‘dat een expliciete transparante uitleg heeft ontbroken’. De heer
Herselman geeft aan dat er weliswaar op verschillende plaatsen een
toelichting is gegeven, maar een expliciete uitleg ontbrak. De heer Steijaert
geeft aan dat hij het van belang vindt te benoemen dat het voor het
waterschap een belangrijk punt is. De heer Hoek meldt dat hij de opdracht
voor de begeleidingscommissie van groot belang vindt. De heer Steijaert
meldt dat bij aanvang van Sabewa Zeeland een uitgangspunt is
geformuleerd voor een verdeelsleutel op basis van werkelijke ontvangsten
door deelnemers vóó de oprichting van Sabewa Zeeland en dat dit het
uitgangspunt moet blijven.. De heer Steijaert benadrukt dat hij deze
historie van de verdeelsleutelsystematiek graag wil laten meenemen in de
oprecht voor de nieuw te vormgeven verdeelsleutel.
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Gezamenlijk wordt besloten dat aan de begeleidingscommissie opdracht
wordt gegeven om te onderzoeken op welke wijze een zo objectief
mogelijke verdeelsleutel tot stand komt en op basis van dit onderzoek een
nieuwe verdeelsleutel vorm te geven. Daarbij moet ieders belang in het oog
gehouden worden. Met betrekking tot het standpunt van de heer Steijaert
wordt besloten zowel historie als de huidige stand van zaken in de discussie
zal worden meegenomen. Gestreefd wordt de uitkomst van dit onderzoek
mee te nemen in het begrotingstraject 2018.

4.

Vergaderschema 2017 (ter kennisneming)
 De heer Hoek meldt dat hij een discussie heeft gehad met een fractielid van
de SP over de termijnen voor minima. De heer Hoek heeft gemeld dat het
uitgangspunt 9 betalingstermijnen is, maar dat er maatwerk kan worden
toegepast wanneer blijkt dat betaling in 9 termijnen moeilijk is.
 Mevrouw Meeuwisse meldt dat zij geconfronteerd is met vragen van
ondernemers die een oude aanslag 2014 ontvingen terwijl deze al een tijd
niet meer eigenaar/gebruiker waren van het pand. Mevrouw van de
Wijnckel zegt deze vragen uit te zoeken en in een bilateraal overleg met
gemeente Goes hierop terug te zullen komen.
 De heer van Hulle meldt dat hij vragen heeft ontvangen over aanslagen 2014
met betrekking tot de BIZ belasting. Mevrouw van de Wijnckel zegt toe deze
vraag intern uit te zetten en aan gemeente Terneuzen de uitkomst terug te
laten koppelen.
 De heer Steijaert vraagt wanneer de toeristenbelasting wordt opgelegd.
Mevrouw van de Wijnckel zegt toe dit aan hem terug te koppelen.
 De heer Werkman geeft aan dat er overleg heeft plaatsgevonden naar
aanleiding van onduidelijkheden over de reclamebelasting. Mevrouw van de
Wijnckel geeft aan dat er een analyse plaatsvindt met betrekking tot 2
objecten die onterecht niet in de te heffen lijst is opgenomen. De uitkomst
daarvan wordt met gemeente Sluis afgestemd.
 De heer Werkman meldt dat er een overleg van de werkgroep kwijtschelding
heeft plaatsgevonden en dat de afgevaardigde van het waterschap in dat
overleg nogal duidelijk stelling nam. De heer Steijaert geeft aan dat het
waterschap van mening is dat de huidige leidraad helder is en dat dit sociaal
beleid betreft. De heer Steijaert geeft aan dat de schrijnende gevallen niet
in het beleid moet worden vastgelegd, maar in maatwerkoplossingen
moeten worden opgelost.
 Gesproken wordt over de uitgangspunten voor kwijtschelding. Het blijkt dat
gemeenten en waterschap hierin van mening verschillen. Mevrouw van de
Wijnckel geeft aan dat het uitgangspunt niet is versoepeling, maar
aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen waarbij ook de belangen
van deelnemers in ogenschouw worden genomen.
 Mevrouw Meeuwisse meldt dat in Goes de hondenbelasting opnieuw wordt
ingevoerd.

5.

Sluiting
De heer Herselman sluit de vergadering onder dankzegging van ieders aanwezigheid
en inbreng.
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