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Raadsinformatiebrief BCA besluit
evaluatie tarief tuinafval

Geachte griffier,
We vragen u vriendelijk om deze brief door te sturen naar uw gemeenteraadsleden.
Namens de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) wordt u door middel van
deze brief geïnformeerd over het besluit van de BCA d.d. 11 oktober jl. over het per 1 augustus jl.
ingevoerde tarief voor tuinafval op de milieustraten.
In een raadsinformatiebrief d.d. 11 april jl. bent u geïnformeerd over (landelijke) kostenontwikkelingen.
Om stijging van de inwonerbijdrage 2019 door deze kostenontwikkeling te beperken, heeft de BCA
gekeken naar welke kosten en inkomsten beïnvloedbaar zijn en welke niet. Daarnaast is gekeken welke
kosten verlaagd kunnen worden en welke inkomsten vergroot kunnen worden. U bent in de gelegenheid
gesteld uw zienswijze kenbaar te maken.
Op 16 juli jl. bent u door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het invoeren en
verhogen van tarieven op milieustraten. Deze tarieven zijn per 1 augustus jl. ingevoerd en verhoogd.

Wat heeft de BCA op 9 juli 2018 besloten?
De Bestuurscommissie heeft van de raden van de bij de BCA aangesloten gemeenten zienswijzen
ontvangen. Deze zienswijzen zijn door de BCA behandeld in haar vergadering d.d. 9 juli jl.. De BCA heeft
uw zienswijze bij de besluitvorming betrokken.
De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel heeft in haar vergadering d.d. 9 juli
besloten om het tarief voor tuinafval aan te passen van € 7,50 tot ½ m3 naar € 7,50 tot 2 m3 (en € 15,van 2 m3 tot 4 m3, etc.). Het tarief voor het aanbieden van tuinafval is hiermee een factor 4 lager dan
aanvankelijk is besloten.
Bij dit besluit heeft de BCA de afweging gemaakt tussen service voor inwoners en het principe ‘de
aanbieder betaalt’. Vaak wordt gedacht dat grondstoffen die te recyclen zijn altijd geld opleveren. Dit is
lang niet altijd het geval. Aan de verwerking van de in deze brief genoemde stromen zijn netto kosten
verbonden, terwijl ze wel volledig gerecycled kunnen worden. Dit geldt ook voor tuinafval. De
verwachting is dat deze kosten in de toekomst verder zullen toenemen.
Desondanks is afvalscheiding zowel financieel als milieukundig bezien voordeliger dan het als restafval te
moeten verbranden.
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Wat heeft de BCA op 11 oktober 2018 besloten?
De Bestuurscommissie heeft in haar vergadering op 11 oktober jl. uitvoerig gesproken over het al dan
niet in stand houden van het tarief voor tuinafval. Voor beide keuzes zijn argumenten voorhanden.
Op basis van artikel 9 lid 1 van de “Verordening op de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk
en Boekel d.d. 1 juli 1999” worden besluiten door de BCA genomen bij meerderheid van stemmen. Het is
gebleken dat de stemming in de vergadering te verdeeld was. Drie gemeenten waren namelijk voor
afschaffing van het tarief voor tuinafval en drie gemeenten waren daarop tegen.
Daarnaast is de periode van evaluatie te kort en is de op dit moment beschikbare informatie te minimaal
en onvolledig om nu al grondig en volledig te kunnen evalueren. De discussie over het betalen voor
tuinafval is, mede gezien de maatschappelijke aandacht, zeker nog niet van tafel en zal opnieuw
geagendeerd worden in een BCA vergadering. Overigens bestaat er geen discussie over het betalen voor
de overige afvalstromen.
Na een uitvoerige discussie heeft de BCA op 11 oktober jl. besloten om vooralsnog het tarief voor
tuinafval niet te wijzigen. Allereerst wordt een grondige evaluatie uitgevoerd naar het tarief voor
tuinafval en alle randverschijnselen die daarbij mogelijk optreden, zoals een toename van gft-afval
(groente-, fruit- en tuinafval), een toename van thuis composteren en de eventuele ontwikkeling van
illegale dump. Deze evaluatie is in het voorjaar van 2019 gereed. Op basis hiervan kan de BCA een
heroverweging maken. Indien dit leidt tot aanpassingen zal dit op de eerstvolgende mogelijkheid
geëffectueerd worden.

Wat betekent dit besluit?
Het door de BCA genomen besluit houdt in dat de per 1 augustus jl. ingevoerde en verhoogde tarieven
voorlopig ongewijzigd blijven:
 Het ingevoerde tarief voor tuinafval van € 7,50 tot 2 m3 (en € 15,- van 2 m3 tot 4 m3, etc.).
 Het ingevoerde tarief van € 7,50 tot ½ m3 (en € 15,- van ½ m3 tot 1 m3, etc.) voor A en B hout,
gips, grond, puin en harde kunststoffen.
 het verhoogde tarief voor reeds betaalde stromen (grof restafval, dakleer en C-hout) met € 3,per ½ m3 van € 12,- tot ½ m3 naar € 15,- tot ½ m3.
 het verhogen van het tarief voor de inzameling van grof huishoudelijk afval op afroep met € 3,per ½ m3 van € 13,- tot ½ m3 naar € 16,- tot ½ m3.
Overigens kunnen inwoners de meeste afvalsoorten nog steeds gratis aanbieden op de milieustraten.
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Wat zijn de effecten op gemeentelijke bijdragen 2018 en 2019?
De genomen besluiten hebben een effect hebben op de gemeentelijke bijdragen.
Voor zowel 2018 als in 2019 zal de gemeentelijke bijdrage aan de BCA verhoogd moeten worden om de
begroting sluitend te maken. De gemeentelijke bijdrage aan de BCA wordt doorberekend in de
afvalstoffenheffing.

1e herziening begroting BCA 2018
Aanvankelijk zou de totale bruto gemeentelijke bijdrage toenemen met € 787.000,- van € 5.304.517,naar € 6.092.000,-.
De 1e herziening begrotingscijfers 2018 BCA maken deel uit van de totale 1 e herziening begroting van de
ODBN 2018. Op 7 september 2018 is de 1e herziening begroting ODBN 2018 (inclusief het onderdeel
BCA) aan de deelnemende gemeenten toegezonden.
Inmiddels is bekend dat de voorziening tariefzakken per 31 december 2017 naar beneden is bijgesteld
met € 139.700 naar € 435.500. Dit is conform berekening tariefzakken en vastgestelde tarieven. Met
deze vrijval uit de voorziening stemt de accountant in.
De BCA heeft in haar vergadering op 11 oktober jl. besloten om het adoptieadvies van de gemeente
Boxmeer en CGM te volgen en de vrijval voorziening tariefzakken van € 139.700,- in te zetten voor het
tekort 2018. Hiermee wordt de totale bruto bijdrage in 2018 verhoogd met € 647.300,- in plaats van met
€ 787.000,-. Ofwel een stijging van de inwonerbijdrage van bijna € 6,60 in plaats van € 8,00 per inwoner.

Begroting BCA 2019
De begrotingscijfers 2019 zijn gebaseerd op de beleidsvoornemens en financiële analyse 2019 die
geagendeerd zijn geweest voor BCA vergadering van 8 februari 2018, de concept begroting BCA 2019 en
het besluit van de BCA op 9 juli 2018 over de bijstelling van het tarief voor tuinafval van € 7,50 per ½ m3
naar € 7,50 per 2 m3 per 1 augustus 2018.
Door bijstelling van het tarief voor tuinafval nemen de te verwachten inkomsten op jaarbasis af van
€ 720.000,- naar € 180.000,- (afname € 540.000,-). Dit resulteert in een verschuiving van € 540.000,- van
directe bijdragen van inwoners en derden naar de bijdragen gemeenten op basis van inwoneraantal. Dit
komt neer op € 5,50 per inwoner per jaar.
Daarnaast is recentelijk bekend geworden dat de afvalstoffenbelasting voor verbranden of storten van
(rest)afval door het Rijk van € 13,21 per ton in 2018 naar € 31,39 per ton in 2019 wordt verhoogd. Dit
resulteert in nagenoeg € 75.000,- extra kosten ten opzichte van de begroting BCA 2019. Dit is nog niet
verwerkt in de begrotingscijfers BCA 2019.
De BCA heeft in haar vergadering op 11 oktober jl. besloten om het adoptie advies te volgen en de
verhoging van € 75.000,- aan afvalstoffenbelasting in de definitieve begroting 2019 te verwerken.
Alle gemeenten in Nederland krijgen met deze kostenontwikkeling te maken. Het Land van Cuijk en
Boekel levert zeer weinig restafval aan en behoort hiermee tot de top van Nederland. In 2017 werd in
het Land van Cuijk en Boekel namelijk per inwoner gemiddeld 33,5 kilogram fijn restafval (in blauwe
tariefzakken) ter verwerking aangeboden en 12 kilogram grof restafval. In heel Nederland was dit in 2017
gemiddeld 181 kilogram fijn restafval en 30 kilogram grof restafval (bron: CBS). Daardoor bedraagt de
verhoging van de afvalstoffenbelasting in het Land van Cuijk en Boekel minder dan de kostenverhoging in
andere gemeenten.
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Tot slot
Op basis van de rapportage benchmark huishoudelijk afval peiljaar 2017 (uitgevoerd door NVRD en
Rijkswaterstaat (Ministerie van I&W) blijkt dat het Land van Cuijk en Boekel tot de top van Nederland
behoort. Er wordt zeer weinig restafval ingezameld, het afvalscheidingspercentage is hoog en de
afvalbeheerkosten zijn een stuk lager dan gemiddeld.
De resultaten van het evaluatie- en optimalisatieonderzoek Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel dat
dit jaar is uitgevoerd, worden in november of december a.s. aan u gepresenteerd.
De BCA heeft kritisch gekeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. De BCA staat open voor
ideeën of suggesties voor kostenbesparing en verhoging van de efficiëntie. Mocht u ideeën hebben dan
vernemen wij dat graag.
Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met uw bestuurder in de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en
Boekel dan wel uw verantwoordelijke ambtenaar.

Hoogachtend,
De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
namens deze, de voorzitter,

De heer G.M.P. Stoffels

4

