
Motie 2021 - 129

Motie Gedeeltelijke vrijstelling kosten grof 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. het beprijzen van grof afval in Ridderkerk voor privé huishoudens een behoorlijke kostenpost 

kan zijn; 

2. in 2021 het tarief voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen per 

aanvraag (maximaal 3m3 per keer) een bedrag van € 20,- is; 

3. de tarieven van het ophalen van grof afval illegale dumping kan uitlokken;

4. de gemeente het belang ziet, dat grof afval zorgvuldig wordt opgehaald en verwerkt;

is van mening dat:

a. het gewenst is voor privé huishoudens enige coulance voor deze kosten te betrachten;

verzoekt het college om:

1. de eerste twee keer in een kalenderjaar dat op aanvraag grof huishoudelijk afval bij 

huishoudens wordt opgehaald deze niet in rekening te brengen;

2. dit op te nemen in de in december aan de raad voor te leggen Verordening en tarieventabel 

Afvalstoffenheffing 2022;

3. de mindere opbrengst in 2022 ten laste te laten komen van het saldo van de begroting 2022; 

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden, 

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk

Arjan Nugteren, Leefbaar Ridderkerk Jeroen Rijsdjjk, PvdA



Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 388893

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021

Samenvatting

Onderwerp is het tarief voor het ophalen van grof huishoudelijk afval.

Het college wordt verzocht in de voor te leggen Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 

2022 op te nemen dat voor de eerste twee keer geen kosten in rekening worden gebracht.

Uitslag stemming

De motie is verworpen.

Stemverhouding

Tegen: 20 (VVD, GroenLinks, CDA, Los, Van der Linden, ChristenUnie, SGP, D66, Partij 18PLUS)

Voor: 9 (Kloos, Van Vliet, Burger op 1, Leefbaar Ridderkerk, PvdA)
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