
Onderwerp:   Amendement inzake     Verordening afvalstoffenheffing en   
tarieven 2020

1. Voorstel
U wordt voorgesteld om in de Tarieventabel afvalstoffenheffing 2020, in Hoofdstuk 1.2 Maatstaven 
en overige tarieven afvalstoffenheffing, de tekst: 

1.2.1 het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen per aanvraag € 20,00

te wijzigen in:

1.2.1 het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijk afvalstoffen vanaf de derde aanvraag
€ 20 

De aanvullende tekst ‘Indien kwijtschelding gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie van 
het onder 1.2.1. genoemd bedrag verleend voor maximaal € 40 (2 keer € 20)’ komt te vervallen.

2. Aanleiding
De behandeling van het raadsvoorstel inzake Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 
2020 en dan met name de Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2020.

In de Tarieventabel afvalstoffenheffing 2020 is, bij 1.2,  opgenomen dat voor het op aanvraag 
verwijderen van grove huishoudelijke afvalstoffen een bedrag in rekening wordt gebracht van
€ 20,00.

3. Aspecten
In de Tarieventabel afvalstoffenheffing 2020 is, bij 1.2.1,  opgenomen dat voor het op aanvraag 
verwijderen van grove huishoudelijke afvalstoffen een bedrag in rekening wordt gebracht € 20,00.
In het kader van het nieuwe afvalbeleid is 2020 een overgangsjaar, dat gepaard gaat met een 
flinke verhoging van de afvalstoffenheffing. 
Op dit moment worden voor het ophalen van grof huishoudelijk afval geen kosten in rekening 
gebracht. Als in komend jaar hiervoor de kosten ook stijgen, is de kans aanwezig dat men zich op 
andere, ongewenste, manieren van het grof vuil zal willen ontdoen. Dit dient naar onze mening te 
worden voorkomen.

4. Aanpak/Uitvoering
Na aanname van dit amendement wordt de tekst in de betreffende tabel aangepast.  



5. Kosten/Opbrengsten

In de Programmabegroting 2020 zijn de lasten geraamd op € 30.200 en de opbrengst op € 21.100.

In 2018 hebben 2559 huishoudens gebruik gemaakt van de mogelijkheid het grofvuil te laten 
ophalen. Hiervan hebben 714 huishoudens dit 2 keer of meer aangevraagd. 

Gelet op deze gegevens is de kans aanwezig dat bij aanname van dit amendement de inkomsten 
nihil zullen zijn. 
Het verlies van inkomsten voor 2020 kan ten laste worden gebracht van de algemene reserve.
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