Onderwerp: Amendement inzake afvalstoffenheffing 2020 en 2021
1. Voorstel
U wordt voorgesteld:
a. Beslispunt 1 van het raadsbesluit te wijzigen in:
1. De Programmabegroting 2020 vast te stellen, met uitzondering van het bepaalde over de
baten en tarieven afvalstoffenheffing voor de jaren 2020 en 2021.
b. Een nieuw beslispunt 2 toe te voegen:
2. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing (blz. 68):
a. voor 2020 te ramen op € 5.250.500
b. voor 2021 te ramen op € 5.543.300
c. Een nieuw beslispunt 3 toe te voegen:
3. De nadelige gevolgen voor de opbrengst afvalstoffenheffing te dekken uit de algemene
reserve:
a. voor 2020 voor een bedrag van € 549.500
b. voor 2021 voor een bedrag van € 226.100
d. De beslispunten 2 en 3 te hernummeren in 4 en 5
2. Aanleiding
De behandeling van de Programmabegroting 2020.
3. Aspecten
Ridderkerk stapt over op een andere wijze van afvalinzameling die moet bijdragen aan een beter
scheidingspercentage en minder restafval. Het uitgangspunt is dat de tarieven afvalstoffenheffing
kostendekkend zijn. Dit heeft tot gevolg dat in 2020 de voorgenomen stijging van de
afvalstoffenheffing 16% bedraagt. Het betekent concreet dat een eenpersoonshuishouden in 2020
circa € 29 en een meerpersoonshuishouden circa € 45 meer betaalt voor de afvalstoffenheffing dan
in 2019. De stijging wordt onder meer veroorzaakt doordat het Rijk de belasting op de verbranding
van restafval heeft verhoogd.
Het amendement heeft als doel om in plaats van een verhoging in één keer, de afvalstoffenheffing
geleidelijk te laten stijgen door de tarieven stapsgewijs te verhogen naar het voorgenomen
kostendekkende niveau in 2022. Inwoners worden zo deels ontzien.

4. Aanpak/Uitvoering
Na aanname van dit amendement wordt de Programmabegroting 2020 aangepast. De te
berekenen tarieven voor 2020 worden opgenomen in de nog aan de raad voor te leggen
Verordening afvalstoffenheffing 2020.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
De genoemde bedragen zijn berekend door uit te gaan van 21.000 aansluitingen en van de
volgende tarieven:
 eenpersoonshuishouden: 2020 € 198
2021 € 207
2022 € 214
 meerpersoonshuishouden: 2020 € 274
2021 € 286
2022 € 297
 extra minicontainer:
2020 € 90
2021 € 94
2022 € 97
Waarbij de tarieven in 2022 de afgeronde voorgenomen kostendekkende tarieven zijn uit de
voorliggende ontwerpbegroting 2020.
In de paragraaf Lokale Heffingen staat voor 2020 een geraamde opbrengst afvalstoffenheffing
vermeld van € 5.800.000. Voor 2021 is de geraamde opbrengst € 5.769.400.
De geraamde opbrengsten bij de voorgestelde stapsgewijze verhoging van de tarieven zullen voor
2020 € 5.250.500 en voor 2021 € 5.543.300 bedragen.
Ten tijde van de vaststelling van de tarieven voor 2020 kunnen de tarieven nog afwijken van de
tarieven die in dit amendement gebruikt zijn voor de berekening. Dit zou o.a. kunnen worden
veroorzaakt doordat het tarief door 12 deelbaar moet zijn in verband met gespreide betaling. De
tarieven voor 2021 worden pas vastgesteld in december 2020.
De raadsleden,

Jeroen Rijsdijk, PvdA

Edward Piena, VVD
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Aangenomen

Verworpen

Hoofdelijke stemming
Tegen 22: Van Vliet, Westbroek, De Wolff – ter Beek, Breeman, Van der Duijn Schouten, Fräser,
Kardol, Kayadoe, Kloos, Kooijman, Kranendonk, Van der Linden, Los, Mijnders, Van Neuren,
Nugteren, Ouwens, Overheid, Rottier, Slaa, F. Stip, J. Stip.
Voor 7: Van Nes – de Man, Piena, Rijsdijk, Ripmeester, Ros, Soffree, Verdiesen.
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