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Beschrijving
Aanleiding en context
De stad Turnhout heeft in het verleden met PIDPA een overeenkomst afgesloten overeenkomstig het
Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending.
De gemeenteraad heeft in zitting van 8 mei 2006 zijn goedkeuring gegeven aan de overeenkomst met
Pidpa overeenkomstig artikel 6bis, § 3 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd
voor menselijke aanwending.
Deze overeenkomst trad in werking op 1 januari 2005.
Pidpa stelt de tarieven van de bijdrage/vergoeding vast op basis van de beslissing van de gemeente;
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Vanaf 1/1/2016 wordt er een volledig nieuwe tariefstructuur ingevoerd voor de drie componenten op
de waterfactuur :
-

De drinkwatercomponent,

-

De gemeentelijke saneringscomponent,

-

De bovengemeentelijke saneringscomponent.

De nieuwe tariefstructuur brengt met zich dat de overeenkomst tussen gemeente en Pidpa moet
worden aangepast en dat ook de tarieven opnieuw moeten worden vastgelegd. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen huishoudens en bedrijven. Voor bedrijven heb je de mogelijkheid om kortingen toe te
staan of via negatieve korting het tarief te verhogen.
Juridische grond
het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad evenals artikel 101;
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen;
het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264 betreffende het
bestuurlijk toezicht;
het Decreet Water Menselijke Aanwending van 24 mei 2002 waarin onder andere de modaliteiten
aangaande de aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke
saneringsvergoeding werden vastgelegd (verder DWMA);
het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 december 2002 houdende reglementering inzake kwaliteit
en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie;
de transportovereenkomst dd. 8 mei 2006, gesloten tussen de gemeente en Pidpa in uitvoering van
de bepalingen van het DWMA waarin onder meer overeengekomen werd dat Pidpa aan haar abonnees
of de eigen waterwinners op het grondgebied van de gemeente een bijdrage respectievelijk een
vergoeding kan aanrekenen voor de sanering van afvalwater afkomstig uit het geleverde
respectievelijk gewonnen water, naar de in overleg met de bevoegde overheid aangeduide plaats en
het desgevallend zuiveren ervan;
het gemeenteraadsbesluit dd. 8 mei 2006 waarbij de gemeente de individuele saneringsplicht
gemeentelijk (dit is 'collectief') gemaakt heeft en dat zij aldus tevens de bijdrage/vergoeding
aangaande de individuele sanering dient te bepalen;
het ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 30.10.2015 tot wijziging van de wet
van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet
van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing
van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten voor
gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering;
het principieel besluit van de Vlaamse Regering dd. 30.10.2015 houdende tariefregulering van de
integrale drinkwaterfactuur;
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het goedgekeurd addendum aan de transportovereenkomst waarin de wijzigingen ten gevolge van het
ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams parlement op 30.10.2015 en het principieel besluit van
de Vlaamse Regering dd. 30.10.2015 werden opgenomen;

Argumentatie
De wijzigingen vanaf 01.01.2016 hebben een invloed op de berekening en de aanrekening van de
gemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding doordat er:
1. naast de variabele prijs van de gemeentelijke saneringskost ook een vaste component ('het
vastrecht') wordt ingevoerd die op het gemeentelijke niveau wordt vastgelegd op 30 euro per
wooneenheid verminderd met 6 euro per gedomicilieerde;
2. om de variabele prijs te bepalen, voor de kleinverbruiker waarvan het onroerend goed één of
meerdere wooneenheden heeft, een progressieve tariefstructuur toegepast wordt met twee
tariefschijven
(een laag en een hoog tarief), waarbij het hoog tarief gelijk is aan twee keer het laag tarief;
3. om de variabele prijs te bepalen, voor de kleinverbuiker waarvan het onroerend goed geen
wooneenheden heeft, een vlakke tariefstructuur wordt toegepast;
4. van de indeling kleinverbruiker met of zonder wooneenheden kan afgeweken worden als de klant of
exploitant kan aantonen dat de klant op basis van het al dan niet aanwezig zijn van huishoudelijke of
bedrijfsactiviteiten tot de ene dan wel tot de andere groep gehoort;
5. om economische, ecologische en sociale redenen, een beperking op de bijdragen/vergoedingen in
de opgelegde (gemeentelijke) saneringskost kan worden toegekend;
6. een sociale correctie ten belope van 80% vrijstelling op de integrale drinkwaterfactuur (en dus ook
op de gemeentelijke saneringsbijdrage) decretaal verankerd wordt.
Het gewijzigde artikel 16bis, §3, 2de lid DWMA dat bepaalt dat, onder andere, het aandeel uit de
inkomsten van het vastrecht moet meegenomen worden in de berekening van de gemeentelijke
saneringsbijdrage;
Bijgevolg dient de stad Turnhout te beslissen over het variabele gedeelte van de gemeentelijke
saneringsbijdrage en meer bepaald over het laag tarief en het vlak tarief;
De investeringen zowel naar uitbreiding van het rioolstelsel voor aansluiting van niet gerioleerde
woningen volgens het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) als naar onderhoud en vervanging in het
bestaande rioolstel overschrijden de beschikbare middelen. Ook de subsidies die door de Vlaamse
Overheid voorzien worden, zijn ruim onvoldoende om alle rioleringsprojecten voor het aansluiten van
niet gerioleerde woningen te financieren. Er werd een meerjarenplan opgemaakt om binnen de
financiële middelen de projecten te spreiden.
Gezien de grote investeringen die het beheer en uitbouw van riolering vraagt, wordt voorgesteld om
de gemeentelijke saneringsbijdrage zowel voor opvangen en transporteren van het van abonnees
afkomstige afvalwater als voor vergoeding voor eigen waterwinners op het decretaal maximaal
toegelaten tarief te houden.
De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de herbevesting van de vaststelling van de
gemeentelijke saneringsbijdrage op het decretaal maximaal toegelaten tarief.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend
Motivering
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Gelieve de budgetcode en rammingnummer toe te voegen in de financiële informatie:
2016/7021001/STO/0310

raming: 2016140385 - budget 2016 3.300.000 euro
Financiële informatie
Deze inkomsten worden ingeschreven in de meerjarenplanning van de stad
Beleidsinformatie
De middelen van de gemeentelijke saneringsbijdrage worden besteed aan de uitvoering van alle taken
met betrekking tot beheer en uitbouw van het afvalwater- en regenwatersysteem zoals opgenomen in
de meerjarenplanning.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist over te gaan tot de vaststelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage en vergoeding op het decretaal maximaal toegelaten tarief van de bijdrage voor de collectieve sanering
op gemeentelijk vlak.
Artikel 2
De dienst Wegen, Groen en Mobiliteit wordt gelast met de onverwijlde mededeling van dit besluit aan
Pidpa o.v., Desguinlei 246, 2018 Antwerpen

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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