Aan de gemeenteraad

2017 – 70

AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake Verordening Afvalstoffenheffing en

tarieventabel 2018
1. Voorstel
U wordt voorgesteld om in de Tarieventabel afvalstoffenheffing 2018, bij 1.5 , de tekst:
‘Het recht voor het op aanvraag verwijderen van grof huishoudelijk afval en snoeiafval bedraagt per
keer € 40,-.’
te wijzigen in:
‘Het recht voor het op aanvraag verwijderen van grof huishoudelijk afval en snoeiafval bedraagt per
keer € 0,-.
2. Aanleiding
Het raadsvoorstel inzake Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2018 en dan met name
de Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2018.
In de Tarieventabel afvalstoffenheffing 2018 is, bij 1.5, opgenomen dat voor het op aanvraag
verwijderen van grof huishoudelijk- en snoeiafval een bedrag in rekening wordt gebracht € 40,-.
3. Aspecten
Met het voorstel komt impliciet te vervallen de mogelijkheid om het grofvuil en tuinafval gratis te
laten ophalen.
De raad wordt voorgesteld, pas nadat de financiële consequenties duidelijk inzichtelijk zijn
gemaakt, een besluit te nemen of en met welk bedrag het ophalen van grof- en tuinafval dient te
worden belast.
4. Aanpak/Uitvoering
Na aanname van dit amendement wordt de tekst in de betreffende tabel aangepast.
5. Kosten/Opbrengsten
Met de vaststelling van dit amendement zullen, ten opzichte van de ramingen in de
Programmabegroting 2018-2021, de opbrengsten in 2018 met € 40.000,- dalen. Het bedrag van
€ 40.000,- wordt in 2018 ten laste gebracht van de voorziening beklemde middelen
afvalstoffenheffing.
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