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Motie Variabel tarief afval

Inhoud van de motie

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022;

overwegende dat:

1. we uiteindelijk naar een circulaire economie moeten waarbij afval de nieuwe grondstof is;

2. we daartoe volgens het programma VANG – Huishoudelijk afval in ieder geval in 2025 per 

inwoner maximaal 30 kilo restafval per jaar mogen produceren;  

3. in Ridderkerk in januari 2022 het variabel tarief wordt ingevoerd, dat naast een vaste bijdrage 

voor elke zak of minicontainer restafval betaald moet gaan worden; 

4. in 2019 de raad bij het vaststellen van het Beleidsplan afval en grondstoffen heeft gekozen 

voor variant 2 Service op restafval, variabel tarief: “Iedere inwoner betaalt in eerste 

instantie een vast bedrag voor restafval. Het PMD mag bij het restafval worden aangeboden. 

Inwoners die beter scheiden en minder vaak restafval aanbieden worden achteraf beloond met 

een vermindering van de afvalstoffenheffing.”

5. het college heeft besloten het variabel tarief op een andere wijze te gaan heffen;

is van mening dat:

a. er inmiddels al steeds meer bewustwording is bij onze inwoners om afval te scheiden;

b. het belonen voor het minder inwerpen van afval inwoners stimuleert om afval te scheiden;

c. de in het afvalbeleidsplan opgenomen wijze van heffen problemen als gevolg van onvoorziene 

kosten kan voorkomen, zoals illegale bijplaatsing, lozing of het afval in de minicontainer van 

iemand anders deponeren;

verzoekt het college om:

1. in de in december aan de raad voor te leggen Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 

2022, op te nemen de heffingswijze, zoals opgenomen in de eerder genoemde variant 2, 

waarvoor de raad heeft gekozen;

2. daarbij ook aan te geven welke gevolgen dit heeft voor de begroting;



en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden, 

Petra van Nes- de Man, Burger op 1 Jeroen Rijsdijk, PvdA

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr.388893

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021

Samenvatting

Onderwerp is de invoering van het variabel tarief voor restafval en PMD.

Het college wordt verzocht in de in december aan de raad voor te leggen Verordening en 

tarieventabel Afvalstoffenheffing 2022, op te nemen de heffingswijze waarvoor de raad heeft 

gekozen bij de vaststelling van het Beleidsplan afval en grondstoffen.

Uitslag stemming

De motie is verworpen.

Stemverhouding

Tegen: 24 (VVD, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Partij 18PLUS, Leefbaar 

Ridderkerk)

Voor: 5 (GroenLinks, Burger op 1, PvdA)
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