MEMO
Betreft:

Voorstel tarieven Afvalstoffenheffing 2020

Datum:

16 oktober 2019

Van:

Monique van den Biggelaar-Leenders

Voor:

Harry van Rooijen, Jan Goijaarts, Marieke Vossen, Willem vd Heuvel, Ad van
Gerwen

Tarieven 2020
De volgende tarieven worden voorgesteld voor 2020 (tarieven in rood zijn gewijzigd ten opzichte
van tarieven 2019).
Tarieventabel afvalstoffenheffing
bedrag per lediging 40 liter restafvalcontainer
bedrag per lediging 80 liter restafvalcontainer
bedrag per lediging 140 liter restafvalcontainer
bedrag per lediging 240 liter restafvalcontainer
bovengrondse verzamelcontainer, per maand
bedrag per storting 30 liter in ondergrondse restafvalcontainer
bedrag per storting 60 liter in ondergrondse restafvalcontainer
vast bedrag per perceel per jaar

Tarieventabel milieustraten
autoband zonder velg
autoband met velg
huisvuilzak (ongesorteerd afval)
matras

per
per
per
per

stuk
stuk
stuk
stuk

Prijs tot
0,5 m3
brandblusser, gasfles, elektrisch of
elektronisch apparaat, klein chemisch
afval, luiers, olie, oud ijzer en overige
metalen, papier/karton, PDverpakkingen, tempex (EPS), textiel,
tuinafval en verpakkingsglas
gips, grond, hout AB, hout C, kunststof
producten, schoon puin, tapijt en
vlakglas
asbest, dakleer en vuil puin
grofvuil

€
€
€
€

2,50
5,00
8,75
15,00
10,00
1,80
3,75
141,00

2,50
5,00
5,00
10,00

kosteloos

Prijs 0,5
tot 1,5
m3
kosteloos

In totaal
€ 5,00

In totaal
€ 15,00

In totaal
€ 10,00

In totaal
€ 35,00

In totaal
€20,00

€
€
€
€
€
€
€
€

In totaal
€ 60,00

Prijs per m3 vanaf
1,5 m3
kosteloos

In totaal € 15,00
+€ 40,00 per extra
m3
In totaal € 35,00
+ € 60,00 per extra
m3
In totaal € 60,00
+ € 100,00 per extra
m3
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Tarieventabel reinigingsrecht
bedrag per lediging 140 liter restafvalcontainer
bedrag per lediging 240 liter restafvalcontainer

€
€

8,75
15,00

bedrag per lediging 660 liter restafvalcontainer
bedrag per lediging 1.000 liter restafvalcontainer
bedrag per lediging 1.100 liter restafvalcontainer
bedrag per storting in ondergrondse restafvalcontainer
vast bedrag per perceel per jaar

€
€
€
€
€

16,00
24,00
27,00
3,75
225,00

mutatie

kostprijs
per perceel
€ 55,00

omwisselen van een kleine (grijze) rolcontainer 140 liter naar
een grote (grijze) rolcontainer 240 liter voor restafval
(wisseling op afspraak)
omwisselen van een 240 liter (grijze) rolcontainer naar een 140
liter (grijze) rolcontainer voor restafval
(wisseling op afspraak)

gratis

nieuwe (grijze) rolcontainer
(uitgezonderd nieuw woonadres of een door politie opgesteld
bewijs van vermissing)
plaatsen van een slot op een (grijze) rolcontainer

€ 55,00

omwisselen van een (groene) rolcontainer voor GFT-afval

€ 25,00

nieuwe (groene) rolcontainer voor GFT-afval
(uitgezonderd nieuw woonadres of een door politie opgesteld
bewijs van vermissing)
extra (groene) rolcontainer voor GFT-afval

€ 55,00
€ 25,00

omwisselen van een (blauwe) rolcontainer voor papier

€ 25,00

nieuwe (blauwe) rolcontainer voor papier
(uitgezonderd nieuw woonadres of een door politie opgesteld
bewijs van vermissing)
extra (blauwe) rolcontainer voor papier

€ 55,00

Nieuwe druppel
(bij verlies)

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00
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Toelichting
Kostenstijging
Kostenstijging Afvalbegroting 2019
Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 was een fors negatief resultaat zichtbaar geworden.
De begroting van 2019 was opgeleverd voordat het eindresultaat van 2018 bekend was geworden.
Daardoor was het noodzakelijk de begroting 2019 bij te stellen.
Dit gegeven wordt bevestigd door periodieke monitoring van de cijfers 2019.
Het geraamde tekort 2019 bedraagt € 427.000. dit tekort wordt meegenomen in de 2e Berap en
wordt ten laste gelegd van de algemene reserve.
Voor een onderbouwing van het tekort wordt verwezen naar het Collegevoorstel; Bijstelling
Afvalbegroting 2019, d.d. 16 juli 2019, zaaknr 1948255432.
Kostenstijging begroting 2020
Het negatieve resultaat van de begroting 2019 (wat voor 2019 ten laste wordt gelegd van de
algemene reserve) is niet meegenomen in de begroting 2020 en dient voor 2020 ten laste te
worden gelegd in de afvalstoffenheffing.
Daarnaast is er een extra kostenstijging door;
emissievrij rijden door de inzamelaar (opgenomen in begroting 2020)
uitvoering van de pilot textiel binnen het transitietraject (opgenomen in begroting 2020)
formatie uitbreiding team afval (niet opgenomen in begroting 2020)
Kostenstijging landelijke ontwikkelingen
Ook gemeente Meierijstad heeft zoals iedere gemeente te maken met landelijke kostenstijgingen in
het afvaldossier, wat verhoging van de afvalstoffenheffing tot gevolg heeft;

lagere vergoeding voor PD-verpakkingen

lagere opbrengsten uit oud papier en textiel

stijging van de Rijksbelasting op ongesorteerd afval
Bovengenoemde kostenstijgingen resulteren in een tekort (raming) van € 680.000,- voor de
begroting 2020. Dit staat bij 33.000 aansluitingen gelijk aan een tariefverhoging van € 20,61->
afgerond naar € 21,-.

Keuze tariefstelling 2020
Instrument beleidsdoelen
De keuze voor de tariefstelling van 2019 is een bewuste keuze geweest in het kader van het Diftarsysteem (‘de vervuiler betaald’).
Door de tarieven voor zowel het aanbieden van afval aan huis als het aanbieden van afval op de
milieustraat redelijk ‘scherp’ te houden, wordt de inwoner aangespoord het afval beter gescheiden
aan te bieden.
Voor de tariefstelling 2020 zal het Diftar-systeem gehandhaafd blijven.
Verhoging vastrecht
Het geraamde tekort van € 680.000,- in de begroting 2020 dient te worden doorbelast in de
afvalstoffenheffing 2020.
Het voorstel is de doorbelasting te laten plaatsvinden in de tarieven van het vastrecht. Dit staat bij
33.000 aansluitingen gelijk aan een tariefverhoging van € 21,-.
De argumenten voor doorbelasting in het vastrecht zijn;
tarieven variabel recht zijn al ‘scherp’ genoeg gesteld
tariefverhoging in vastrecht wordt minder ‘gevoeld’/ eerder geaccepteerd door de burger
(vooral als daartegenover gesteld kan worden dat de rioolheffing verlaagd wordt)
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-

met een verhoogd tarief van vastrecht is de zekerheid gesteld van de inkomsten van het
tekort, vanuit het variabel recht is er geen zekerheid van (de hoogte van) inkomsten

Wijziging/éénduidigheid tarief grof vuil ?
Omdat er een discussie is ontstaan over de éénduidigheid van het toepassen van de tariefstelling
van grof vuil op de milieustraat, kan er gedacht worden aan een wijziging/vereenvoudiging van
deze tariefstelling.
Het argument voor het wijzigen/éénduidig maken van het tarief voor grof vuil is; einde aan de
discussie op de milieustraat.
Echter het toepassen van deze progressieve methode van afrekenen blijkt het juiste instrument te
zijn om de doelstellingen te behalen; de bedrijfsmatige aanbieders van grof vuil zijn uitgeweken
naar plaatselijke afvalverwerkers.
Het vereenvoudigen van dit tarief zou betekenen; één vast hoger tarief voor alle volumes. Indien
dit een redelijk laag tarief is voor alle volumes (denk aan € 10,00), dan zal de aanbieding enorm
hoog worden en zullen ook de bedrijfsmatige aanbieders weer komen aanbieden op de
milieustraat.
Indien dit een redelijk hoog tarief is voor alle volumes (denk aan € 40,00), dan zal er veel
commotie ontstaan over de hoogte van het bedrag. Let wel; het tarief voor een 0,5 m3 grof vuil zal
dan ook € 40,00 bedragen.
Het voorstel is om het huidige tarief voor grof vuil te handhaven en de trainingen met de
acceptanten van de milieustraten te blijven voortzetten om te zorgen voor een zo éénduidig
mogelijke acceptatie (tariefstelling) op de milieustraten.
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