Woonlasten flink
omlaag na fusie
.

é

Inwoners van Korendijk profiteren
financieel het meest van een fusie van
de Hoeksche Waardse gemeenten op
1 januari 2020. Dat blijkt uit het herindelingsontwerp van de provincie.
ners van Binnenmaas zijn duurder
uit. Zij betalen na een fusie bijna
Hoeksche Waard
twee tientjes per jaar extra aan geHuishoudens uit Korendijk betalen meentelijke lasten, waaronder rina de fusie jaarlijks 186 euro minder oolbelasting, afvalstoffenheffing en
aan gemeentelijke lasten, omdat de onroerendezaakbelasting (ozb).
belastingtarieven op het eiland dan
Jelle Stelpstra (PvdA Korendijk)
worden gelijkgetrokken. Dat is ziet in de berekening van de probijna 30 procent minder dan nu.
vincie de bevestiging dat een fusie
Voorwaarde is wel dat de nieuwe goed kan uitpakken voor de inwogemeente niet meer geld uitgeeft
als de vijf afzonderlijke nu en de 2
miljoen euro extra die beschikbaar
komt aan lastenverlichting wordt Korendijk is nogal
besteed.
Ook de meeste andere huishou- duur en voordeliger
dens in de Hoeksche Waard gaan er wordt het na een
volgens de provinciale cijfers na de
fusie op vooruit. Gemiddeld beta- herindeling altijd
len ze 54 euro minder. Alleen inwo- -Jelle Stelpstra
Folkert van der Krol

ners. „Korendijk is nu nogal duur.
Voordeliger wordt het dus altijd",
zegt hij. Of de belastingen ook echt
met een derde naar beneden kunnen, durft Stelpstra niet te zeggen.
„Uiteindelijk is het altijd aan de
nieuwe Hoeksche Waardse gemeenteraad om de tarieven te bepalen. Dat er een flink voordeel
voor de huishoudens van Korendijk
in zit, durf ik wel te beloven."

Samenwerking
In tegenstelling tot Oud-Beijerland
en Strijen, is Korendijk tegen een
fusie. Een raadsmeerderheid wil
een Hoeksche Raad die belangrijke
beslissingen voor het eiland neemt,
maar dat vindt de provincie niets.
De politieke tegenstanders op het
eiland van een fusie hebben aangekondigd alles op alles te zetten om
een herindeling te voorkomen.
Deze fracties staken onlangs hun
licht op in de gemeente Tynaarlo
(Drenthe). Daar kregen ze naar eigen zeggen steun voor hun standpunt dat door de provincie opgelegde fusies de kloof tussen burgers
en overheid vergroten.

