Motie 2022 - 2

Motie Geen bijbetaling afvalstoffenheffing 2022
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders over de 1e Tussenrapportage 2022;
overwegende dat:
1. in het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen en besloten dat voor een eerlijke verdeling
van de lasten het betalen van lediging of klepbeweging plaats zal gaan maken voor een vast
jaarlijks bedrag per een-, twee- of meerpersoonshuishoudens;
2. deze aankondiging een verandering is ten opzichte van de vorig jaar vastgestelde wijze van
afrekenen op klepbewegingen;
3. het bedrag voor het variabele tarief voor 2022 dat vooruit betaald wordt, is gebaseerd op 104 x
een klepbeweging (zak in de verzamelcontainer) of 26 x aanbieden van een minicontainer:
€ 78,00 in 2022;
4. bij meer klepbewegingen dan wel vaker minicontainer aanbieden per jaar inwoners bij moeten
betalen, bij minder aanbieden zij geld terugontvangen;
is van mening dat:
a. het beperken van het aantal klepbewegingen of aanbieden van de minicontainer voor veel
inwoners niet in één jaar een gewoonte is geworden of kan worden;
b. nu deze aanpak na 1 jaar wordt aangepast het niet wenselijk is om inwoners die zich dit niet
eigen hebben kunnen maken te belasten met een grote naheffing;
c. inwoners die goed scheiden in dit jaar wel financieel beloond moeten worden;
verzoekt het college om:
1. bij de eindafrekening van het variabel tarief voor de afvalstoffenheffing voor het jaar 2022 niet
méér te innen dan de voorlopige aanslag van € 78,-;
2. inwoners die minder dan 26x de minicontainer aanbieden of bij hoogbouw minder dan 104x
klepbewegingen nodig hebben restitutie te verlenen, te weten € 3 euro (minicontainer) en
€ 0,75 (klepbeweging) per keer;

en gaat over tot de orde van de dag:
De raadsleden,
Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk

Linda Klaver, VVD

Jeroen Rijsdijk, PvdA/GROENLINKS

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS

Petra van Nes-de Man, Burger op 1

Ton Overheid, CDA

Algemene informatie
Betreft raadsvoorstel nr. 508724
Behandeld in de raadsvergadering van 30 juni 2022
Samenvatting
Onderwerp is de afvalstoffenheffing 2022.
Het college wordt verzocht bij de eindafrekening van het variabel tarief niet méér af te rekenen
dan de voorlopige aanslag van 78 euro. Daarnaast om de inwoners die minder afval hebben
aangeboden geld terug te betalen.
Uitslag stemming
De motie is aangenomen.
Stemverhouding
Voor: 25 (SGP, PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar
Ridderkerk, Partij 18PLUS, CDA)
Tegen: 3 (ChristenUnie)

