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1.

Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer

De agenda wordt vastgesteld.
Bij hoofdelijke stemming wordt begonnen bij de heer J.M.M. de Turck.
2./3.

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten 2019 (Rv18.57)
Amendement ABHL
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 10
december ‘18
kennis genomen hebbend van:
- begrotingsbehandeling d.d. 5 november 2018;
- behandeling van het raadsvoorstel Rv18.57 d.d. 10 december 2018;
- dat de afvalstoffenheffing in 2019 50 procent hoger dreigt te worden dan in 2018;
- dat mede daardoor de totale lastendruk voor een huishouden met eigen woning in
2019 negen procent hoger zou worden dan in 2018 volgens de begroting 2019-2022
- de toch al erg hoge belastingdruk in Heeze-Leende ten opzichte van andere
gemeenten
- dat er bezuinigingsmogelijkheden zijn
B E S L U I T het voorstel als volgt te wijzigen/aan te vullen:
het voorstel uit de raadsvergadering van 3 december ’18 Belastingverordeningen
(Rv18.55)
Variant 5 (“50% van de kostenverhoging toerekenen aan afvalstoffenheffing, 50% uit alg.
middelen.” “Vastrecht +25%, ledigingen + 12,5%”) toe te passen op raadsvoorstel
Rv18.57
en gaat over tot de orde van de dag.”
Amendement verworpen. Stemming per fractie, 4 stemmen voor, 12 stemmen tegen.
Voor: fracties VVD, ABHL
Tegen: fracties LHL, PvOJ/GL, D66, CDA, PvdA.
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Motie ABHL
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 10
december ‘18
kennis genomen hebbend van het onderzoek van het COELO naar de lastendruk van
gemeenten in Nederland over het jaar 2018. Overwegende dat uit dat onderzoek blijkt dat
de meeste gemeenten een lagere lastendruk hebben.
Verzoekt het college een onderzoek te doen conform artikel 213a gemeentewet naar de
doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde beleid
aangaande de afvoer van afvalstoffen voor particuliere huishoudens. Het resultaat van dit
onderzoek te presenteren samen met de jaarstukken over 2017
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie verworpen. Stemming per fractie, 2 stemmen voor, 14 stemmen tegen.
Voor: fractie ABHL
Tegen: fractie LHL, PvdA, VVD, PvOJ/GL, D66, CDA.
Motie PvOJ/GL
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 10
december 2018
kennis genomen hebbend
van het raadsvoorstel Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsheffingen 2019
(19.57, punt 2.1 op de agenda 10 december 2018)
overwegende dat:
- in genoemd raadsvoorstel diverse onderzoeken worden aangekondigd met betrekking
tot betere afvalverwerking’
- het college ongetwijfeld wil voorkomen dat de burger meer betaalt aan
afvalkostenheffing dan strikt noodzakelijk is;
- dat voorkomen van het ontstaan van afval daartoe een geëigende maatregel is, die
bovendien duurzaamheid bevordert;
- dat een van de middelen om dat te bereiken bestaat uit informatie c.q. voorlichting van
burgers en bedrijven;
roept het college op om ook het voorkomen van afval in zijn doelstellingen op te nemen
en het voorgenomen onderzoek daar mede op te richten
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie aangenomen. Stemming per fractie, 16 stemmen voor.
Voor: fracties LHL, PvdA, VVD, ABHL, PvOJ/GL, D66, CDA.
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit, met hoofdelijke stemming, conform het
voorstel van burgemeester en wethouders

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging van de tarieven voor
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten en over te gaan tot vaststelling
van de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing
en reinigingsrechten 2019
2. Een positief resultaat op het taakveld afval over het jaar 2019 te storten
in de nieuw te vormen reserve afvalstoffenheffing en deze reserve aan
te wenden ter verlaging van de toekomstige tarieven afvalstoffenheffing.
Voor: J.M.M. de Turck, mw. A.M. Hijmans, N.J.C.M. van der Palen, mw. I.C.J.A.T. Maas,
P.N.J.M. Vertogen, A.J.M. Dietvorst, J.P.T.J.N. Vos, mw. T.C. Veldkamp, M.P. Klerks, M.
de Lange, F.M.P. Maas.
Tegen: R. Groenewoud, mw. M.E.W. van Breugel-Smolders, H.J.A. Scheepers, F.J.P.M.
Cuijpers, D.L. Keuten.
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Stemverklaring D.L. Keuten: “Omdat ik vind dat het principe de vervuiler betaald te veel
losgelaten wordt, het voor mij niet genoeg aantoonbaar gemaakt is wat nu de exacte
kosten en opbrengsten van de afvalstromen zijn, ik niet overtuigd ben dat het vastrecht
fors omhoog moet maar dat er meer gehaald moet worden binnen de variabele kosten
volgens het principe de vervuiler betaald, ben ik vooralsnog tegen.”
Stemverklaring R. Groenewoud: “VVD vindt dat als het college zo overtuigd is van het
succes van de voorstellen die er liggen dat er dan ook prima een voorschot genomen had
kunnen worden op kortingen op de heffingen voor onze burgers. Nu laten we het risico
volledig daar liggen, dus daarom tegen dit voorstel.”
4.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 20.12 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 21 januari 2019
,de voorzitter
,de griffier
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