
Motie	  (artikel	  36	  Reglement	  van	  orde	  algemeen	  bestuur	  Vechtstromen	  2014)	  
	  
	  
Naar	  aanleiding	  van	  agendapunt	  5a:	  Kwijtschelding	  gemeentelijke	  en	  waterschapsbelasting	  	  
	  
	  
	  
Het	  algemeen	  bestuur	  van	  het	  waterschap	  Vechtstromen	  in	  vergadering	  bijeen	  op	  12	  februari	  2020	  
	  
gehoord	  de	  beraadslaging	  

• constaterende	  dat	  GBLT	  met	  ingang	  van	  1	  januari	  2020	  zijn	  samenwerkingen	  rondom	  
kwijtschelding	  met	  gemeenten	  en	  een	  aantal	  samenwerkingsorganisaties	  heeft	  beëindigd	  en	  
zelf	  aanvragen	  voor	  kwijtschelding	  gaat	  behandelen.	  	  

• van	  mening	  dat	  inwoners	  -‐waaronder	  en	  voornamelijk	  een	  kwetsbare	  en	  minder	  zelfredzame	  
groep-‐	  hier	  nadeel	  van	  gaat	  ondervinden,	  omdat	  er	  een	  extra	  barrière	  genomen	  moet	  worden	  
voor	  kwijtschelding	  van	  belastingen.	  	  	  

• van	  oordeel	  dat	  dit	  in	  geen	  geval	  aansluit	  bij	  de	  zogenaamde	  ‘één	  loket	  gedachte’,	  
	  

§ spreekt	  uit	  dat	  de	  in	  de	  antwoordbief	  geschreven	  zin:	  ‘Waterschap	  Vechtstromen	  staat	  volledig	  
achter	  het	  genomen	  besluit	  en	  heeft	  hiermee	  ingestemd’	  niet	  in	  overeenstemming	  is	  met	  de	  
gevoerde	  discussie	  binnen	  het	  algemeen	  bestuur.	  	  

§ verzoekt	  het	  dagelijks	  bestuur	  om	  in	  de	  antwoordbrief	  aan	  de	  bezorgde	  gemeenten	  weer	  te	  
geven	  dat	  er	  binnen	  het	  algemeen	  bestuur	  ook	  teleurgesteld	  en	  verbaasd	  is	  gereageerd.	  

§ roept	  het	  dagelijks	  bestuur	  op	  om	  in	  gesprek	  met	  GBLT	  het	  punt	  van	  de	  ‘één	  loket	  gedachte’	  als	  
een	  waardevol	  principe	  onder	  de	  aandacht	  te	  blijven	  brengen.	  

§ dringt	  aan	  om	  dit	  ook	  aan	  de	  andere	  samenwerkingspartners,	  zoals	  het	  GBT	  en	  gemeenten,	  uit	  
te	  dragen.	  

§ verzoekt	  het	  dagelijks	  bestuur	  om	  in	  samenspraak	  met	  GBLT	  en	  partners	  alsnog	  alles	  op	  alles	  te	  
zetten	  om	  de	  ‘één	  loket	  gedachte’	  vorm	  en	  inhoud	  te	  geven.	  
	  

	  
en	  gaat	  over	  tot	  de	  orde	  van	  de	  dag.	  
	  
	  
	  
	  
Naam	  en	  ondertekening:	  
	  
	  
	  
====================================================================================	  
Motie:	  om	  een	  motie	  in	  behandeling	  te	  kunnen	  nemen,	  dient	  de	  motie	  schriftelijk	  bij	  de	  voorzitter	  te	  
worden	  ingediend	  
	  
De	  behandeling	  van	  motie	  over	  een	  niet	  op	  de	  agenda	  opgenomen	  onderwerp	  vindt	  plaats	  nadat	  alle	  
agendapunten	  zijn	  behandeld.	  
	  
	  
Artikel	  36	  Moties	  	  
1. Ieder	  lid	  van	  het	  algemeen	  bestuur	  kan	  ter	  vergadering	  een	  motie	  indienen.	  	  
2. Een	  motie	  moet	  om	  in	  behandeling	  genomen	  te	  kunnen	  worden	  schriftelijk	  bij	  de	  voorzitter	  worden	  

ingediend.	  	  
3. De	  behandeling	  van	  een	  motie	  over	  een	  aanhangig	  onderwerp	  of	  voorstel	  vindt	  tegelijk	  met	  de	  

beraadslaging	  over	  dat	  onderwerp	  of	  voorstel	  plaats.	  	  
4. De	  behandeling	  van	  een	  motie	  over	  een	  niet	  op	  de	  agenda	  opgenomen	  onderwerp	  vindt	  plaats	  

nadat	  alle	  op	  de	  agenda	  voorkomende	  onderwerpen	  zijn	  behandeld.	  	  



5. Intrekking,	  door	  de	  indiener(s),	  van	  de	  motie	  is	  mogelijk	  totdat	  de	  besluitvorming	  door	  het	  
algemeen	  bestuur	  heeft	  plaatsgevonden.	  	  

	  


