GEMEENTE BOEKEL

Nummer 2018 / 42

MEMO
Aan

: de Raad- en burgerleden

Van

: College van Burgemeester en Wethouders

Betreft:

: Memo tarieven milieustraat

Datum

: 16 juli 2018

Geachte raad- en burgerleden,
U heeft als gemeenteraad een zienswijze ingediend tegen de jaarstukken 2017 en de begroting
2019 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (hierna BCA). U
verzoekt de BCA om het invoeren van een tarief voor bepaalde afvalstromen te heroverwegen.
Middels deze memo willen wij u informeren over het definitieve besluit van de BCA.
Wat heeft de BCA definitief besloten?
De BCA heeft van de raden van de bij de 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 definitieve besluitvorming betrokken.
De BCA 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 wordt hiermee factor 4 lager dan aanvankelijk is
besloten.
Bij dit besluit heeft de BCA de afweging gemaakt tussen service voor inwoners en het principe ‘de
vervuiler 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.
Desondanks is afvalscheiding financieel voordeliger dan het als restafval te moeten verbranden.
De overige eerder genomen besluiten blijven ongewijzigd:
 Het invoeren van een 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 verhogen van het 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.
De tarieven gaan in op 1 augustus 2018. Overigens kunnen inwoners de meeste afvalsoorten nog
steeds gratis aanbieden op de milieustraten.
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Hoe wordt gecommuniceerd naar inwoners?
Naar de inwoners zal goed en uitgebreid gecommuniceerd worden over het hoe en het waarom
van de maatregelen. In de loop van week 30 ontvangen alle inwoners een brief met flyer in hun
brievenbus met informatie over het hoe en waarom van de tariefswijziging. In de brief zijn
weerstandsverminderende technieken aangebracht. Als bijlagen bij deze memo vindt u de brief
voor inwoners en de flyer.
Daarnaast wordt breed gecommuniceerd via:
 Gemeentelijke weekbladen;
 Websites van gemeenten en de BCA;
 Borden en flyers op milieustraten.
Effecten op gemeentelijke bijdragen 2018 en 2019
Het genomen besluit zal een effect hebben op de gemeentelijke bijdragen.
Bij het opstellen van de 1e herziening begroting BCA 2018 is het uitgangspunt dat het tekort zoveel
als mogelijk wordt afgedekt door reserves en voorzieningen.
Voor 2019 zal de gemeentelijke bijdrage aan de BCA verhoogd moeten worden eventueel in
combinatie met de verhoging van tarieven op milieustraten. U wordt hierover z.s.m. na de BCA
vergadering van 11 oktober a.s. door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Bijlagen
- Brief inwoners
- Flyer
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