AMENDEMENT 2
Agendapunt: 4 Programmabegroting en belastingverordeningen 2020
Onderwerp: Afvalstoffenheffing niet verhogen
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 13 november 2019
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
I
* Beslispunt 6 van de voorgestelde programmabegroting als volgt te wijzigen:
6. de tarieven van de afvalstoffenheffing uitsluitend te verhogen met het inflatiepercentage van 1%
* de begrotingssaldi dienovereenkomstig aan te passen.
II
De tarieven in artikel 4 van de Verordening Afvalstoffenheffing als volgt te wijzigen:
1. De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 300,00.
2. De belasting bedraagt voor elke extra restafvalcontainer € 150,00 per belastingjaar.
Toelichting:
Wij constateren dat:
 de in maart 2016 vastgestelde strategie Huishoudelijk afval 2016-2020 zeer succesvol is. Uit de memo
evaluatie afvalstrategie d.d. 12-6-2019 blijkt dat de milieudoelstellingen voor 2020 twee jaar eerder
zijn behaald dan gepland;
 de inwoners dus voortvarend en met veel goede wil aan de slag zijn gegaan met afvalscheiding. Uit de
evaluatie van de Strategienota Huishoudelijk Afval blijkt ook dat de inwoners in overwegende mate
tevreden zijn met de afvalinzameling en de geboden service;
 de extra investeringen gedaan in de afvalinzameling zich hebben vertaald in goede milieuresultaten,
maar hierdoor de structurele lasten wel substantieel (+/- 221 K) hoger zijn geworden;
 het de raad vrij staat om te beslissen een deel van de kosten ten laste van de algemene middelen te
brengen;
Wij zijn van mening dat:
 het niet wenselijk is om de inzet en goede wil van de inwoners te ‘belonen’ met een verhoging van de
afvalstoffenheffing met 5%, nadat die in 2019 ook al is verhoogd met 5,4%;
 het ook niet juist is om de inwoners, naast hun inbreng in de vorm van scheidingsactiviteiten, te
belasten met de extra investeringen die nodig waren voor het aanzienlijk verminderen van restafval;
 last but not least is de afvalstoffenheffing voor velen met een bescheiden inkomen een groot bedrag
en past ook om die reden terughoudendheid bij het doorbelasten van kosten.
 Derhalve stellen wij voor om de verhoging in 2020 te beperken tot de algemene verhoging met de
inflatie van 1%. (Dit leidt tot minder opbrengst van € 235K). En volgend jaar, nadat de herijking van
het afvalbeleid en eventuele nieuwe inzichten in de raad zijn besproken, tijdens de behandeling van
de begroting 2021, opnieuw te besluiten over de afvalstoffenheffing.
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