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M E E L I F T E N OP DE WATERNOTA LEVERT BESPARING OP

WOB maaktweg vrij
voorinvoering Diftar
Onderhetmotto 'Meeliften metdeWOB'reiktWaterleidingmaatschappijOost-Brabantgemceutendehand dieoverwegenomhetgedifferentieerde tarievensysteemDiftar intevoeren.Voorveel
gemeentenlevertdeautomatische verwerkingvanfinanciëlegegevensveelmeerproblemenopdan
verwacht.MetdebegrotingsbehandelingvoordedeurhoudtdeWOBeenpleidooiombijde invoeringvanDiftar ooknaarhetautomatiseringsproject tekijken.Dewaterleidingmaatschappij stelt
bij'hetmeeliften ecuaanzienlijke kostenreductieopdewaternota inhetvooruitzicht. Percentages
van50procentopdekostenvan hetautomatiseringsprojectzouden haalbaar moetenzijn.
Bijdeafvalstoffenheffing enhet rioolrecht
isafrekenen viaeenongedifferentieerd tarief
heteenvoudigst.Iederhuishouden betaalteen
vastbedragperafgesproken periode.Maar
vakerwordteenonderscheidgemaakt tussen
één-ofmeerpersoonshuishouden. Afhankelijk
daarvanbetaaltmeneenhogeroflager
bedrag.Wordtdatbedragviadewaternota
gefactureerd, danheetdat 'meeliften'.
Diftar gaatnogeenstapverder.Volgens
hetprincipe'devervuilerbetaalt' wordtmen
afgerekend opdehoeveelheid afval diemen
produceert.Ditdoetdegemeentedoorte
tellenhoevaakeenafvalcontainer geleegd
wordt ofdoor hetaantal kilo'safval tewegen.
Diegegevenswotdenverzameld viaeen
VerbruikersInformatie Systeem.Zo'n
systeemzetvervolgenshetjuistebedragop
de(water)nota.Sindskortheeft hetWOB
dezenieuwevormvanmeeliften in haar
productenpakket opgenomen.
IndegemeenteSchijndel krijgen de
inwoners maandelijks eenafrekening vande
afvalstoffenheffing enhetrioolrechtopde
waternota.Zo'n85procentvanallebelastingplichtigen indezegemeentebetaaltviaautomatischeincasso.Alsgrootvoordeelvanhet
overlaten vandefacturering eninningviade
waternota wordt het accuraatbijhouden van
mutaties genoemd.
Meeliften opdewaternota wordtalsveel
veiligerbeschouwd,omdat,alsiemand
verhuist,menetwelaandenktomde
verhuizingtemelden aan hetnutsbedrijfen
dewaterleidingmaatschappij.DeWOBkrijgt
mutatiesdusveelcetderenaccuraterin
beeld.Voordegemeentebetekentdat uiteindelijk minder inkomstenderving.
De(provinciale]overheid zouookgraag
ziendatallekostenvanwaterverbuik opéén
nota komen testaan.Zijziendatalseen
instrument omwaterbesparingen terealise-

ren.Intoenemende matebrengende
gemeenten hun rioolrecht,eninvoorkomendegevallenookdeafvalstoffenheffing, in
rekeningviadewaternota.Sinds1992ishet
aantalaansluitingen waarvoorderioolheffing meelift, opgelopen tot meerdan
215.000.VolgensdeWOB biedtéénnota met

allefinanciële consequenties vanhet waterverbuikfinanciële enorganisatorische voordelenvooralledeelnemendepartijen. Het
gezamenlijkedoel:deconsument stimuleren
om water tebesparen.
DenieuwegemeenteHeusden meteen
inwonertal van41.000isin 15197ontstaan
doorsamenvoegingvanDrunen,Vlijmen en
Heusden.DegemeenteVlijmenwerkteal
samen met deWOB. Geziendeervaringendie
dezegemeentehadopgedaan met hetmeeliften,werdbeslotendatdenieuwegemeente
Heusden voottaan het rioolrechtendeafvalstoffenheffing viadewaternota zougaan
innen*.Deinvordering blijkt probleemloos
teverlopen.Hetgemak van invordering
bewijst zichzelfookbijhet automatisch
versturen vaneenaanmaningofeendwangbevelbijwanbetalers.Datscheeltde
gemeenteveelwetk.Iederetweeweken
ontvangtdegemeenteeenovetzichtvande
mutaties inhetadressenbestand vande
waterleidingmaatschappij. Voordeburger
betekentdegecombineerde notavooral
betalingsgemak:zekunnen kiezenvooreen
nota perkwartaalofmaandelijks,aldan niet
viaautomatische incasso,enzekrijgen een

goedoverzicht vandekosten.
DeWOBzietzichzelfnietalspromotor
vandeinvoeringvanDiftar. Welwilzij
aandachtvestigenopdefinanciëleenautomatischeverwerkingvandegegevensdiesamen
dehoogtevandeheffing gaanbepalen.Om
adequaattekunnen factureren ishet bijvoorbeeldbelangrijk datdetijd tussen hetaanbiedenvanhetafvalenhetdoorseinen naarhet
financiële systeemzokortmogelijk is.Alsdie
gegevensnietbinneneenweekverwerkt
kunnen worden,ontstaanproblemen.Het
dootdeWOBgebruiktesysteemmaakthet
onmogelijk daternadriewekennaeen
verhuizingnoggegevensbinnenkomendie
eigenlijknoggefactureerd moeten worden.
DegemeenteDeurnewerktvolgens
Diftar. Doordejuiste koppelingvanhetadres
enhetwaterverbruik endeWaterspoorgedachtheeft dezegemeenteetvoorgekozen
omookhetrioolrechtende afvalstoffenheffing telaten meeliften opdewaternota.
Hetverwerkenvanmutaties blijft ookhier
eenheikelpunt.Veelboerenbedrijven inde
gemeentezijn aanhet reorganiseren.

Bedrijfsgedeelten wordengesloten ofdelen
vandewoonruimte wordenaanderden
verhuurd.ViaVIS-online,het Verbruikers
Informatie SysteemvandeWOB,wordendie
gegevensinkaartgebracht.Datgeldtook
vooraanleunflats enandere woonvormen
waarbij meerdereadressenopéénwatermetetzijn aangesloten.Dewaterleidingmaatschappij maakt hierbij gebruik vangegevens
vandewaterschappen omachterdiejuiste
gegevens tekomenenadequaat te factureren.
Menschatdatwanneerdegemeente zelfde
facturatie eninningzou uitvoeren,dekosten
zouden verdubbelen.Deburger isookbeter
uit:in 1996betaaldeeengezin met kinderen
nog420gulden,alsvastbedragvoor20ledigingen;datzelfde huishouden betaalt nu nog
geen300gulden perjaar.DemilieubesparingendiemetDiftar wordenbehaald,hetdoel
vanhetsysteem,wordenopditmomentop
zo'n 10procent geschat.
Ornaat Heusden op degxens vanoost-en wesr-Brabant\iglener
almisamenwerkingbestond metdeWaterleidingmaatschappij
'Noord-Wcst-Brabant'werktde nieuwe^emeentettusamen met
nveewaterleidingmaatschappijen, deWOBeitWNWB.
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