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Zuiveringsheffing 3.
In nieuwsflits 14 en nieuwsbrief 29 is er uitgebreid aandacht besteed aan de waterzuiveringsheffing.
De BGHU heeft uiteindelijk toegezegd de aanslagen 2014 en 2015 op te leggen zoals dat
altijd al is gebeurd.
Omdat ik de aanslagen nog niet heb ontvangen, heb ik contact opgenomen met de BGHU.
Hierdoor kwam ik erachter, dat de aanslagen
nog niet gemaakt waren.
De reden is dat de BGHU nog geen besluit
heeft genomen over of er individuele aanslagen
voor alle bungalows worden gemaakt of er één
aanslag aan de VvE wordt opgelegd.
Het beleid van de BGHU is dat alle objecten in
de gemeente individueel zullen worden belast.
In dat geval krijgen alle eigenaars een eigen
aanslag. Wanneer er een aanslag aan de VvE
wordt opgelegd, moet daar een uitzonderingsbesluit voor worden gemaakt.

steld van de uitkomst van het interne overleg
van de BGHU.
De aanslagen voor 2014 en 2015 worden aan
de VvE opgelegd. Of dat ook in 2016 zo zal
gebeurent, is nog niet duidelijk.
Als het verandert ten opzichte van de berekeningswijze van 2015, word ik daar tijdig van op
de hoogte gesteld.
Op mijn vraag of de leden die een individuele
aanslag waterzuiveringsheffing hebben ontvangen, hun geld terugkrijgen, werd bevestigend
beantwoord. Het is niet de bedoeling dat zij
dubbel betalen.
Ik verwacht, dat de leden die bezwaar hebben
gemaakt, het bedrag automatisch krijgen teruggestort. De leden die geen bezwaar maakten,
adviseer ik de BGHU alsnog schriftelijk om restitutie te vragen.
Wellicht ten overvloede wijs ik die leden erop,
dat het een zaak is tussen hen en de BGHU en
dat de VvE en ik geen enkele invloed hebben
over het wel of niet terugbetalen van de zuiveringsheffing.

Omdat ik de rekeningen voor de VvE-bijdrage
aan de leden moet versturen, heb ik aangedrongen op een snelle besluitvorming.

De rekening 2e termijn VvE bijdrage en waterverbruik worden deze week verzonden.

Vandaag ben ik telefonisch op de hoogte ge-
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