
 

Raadsvergadering d.d. 10 november 2009 agendapunt 11 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 6 oktober 2009 
 
Onderwerp:   Verlaging afvalstoffenheffing/ reinigingsrechten 2009 en 2010.  
 
Portefeuillehouder:   J. D. Frieling 
Behandelend ambtenaar: W. Rademaker 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 971 
E-mail adres:   w.rademaker@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   1. Het vastrecht afvalstoffenheffing / reinigingsrechten verlagen: 

a. voor 2009 eenmalig met een bedrag van € 24,75  
b. voor 2010 structureel met een bedrag van € 11,00 per jaar. 

                                              2. Voor het variabele gedeelte van de afvalstoffenheffing /   
                                                  reinigingsrechten over het 4e kwartaal 2009 met een bedrag vanaf  
                                                  € 5,00 per aanslag heffen en invorderen.                                    
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op basis van het saldo van de voorziening reiniging, de lopende exploitatie van het programma reiniging 
voor 2009 en de verwachting van de lasten en baten voor 2010 is het mogelijk om de afvalstoffenheffing / 
reinigingsrechten voor 2009 en voor 2010 te verlagen.  

 
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten 2009 
 
Het saldo van de voorziening reiniging laat in 2009 een eenmalige verlaging toe. 
Vanwege het saldo van de voorziening reiniging is het mogelijk om het vast recht afvalstoffenheffing / 
reinigingsrechten 4e kwartaal 2009 ten bedrage van € 326.700,00 niet op te leggen. Dit houdt in een 
verlaging van het tarief vast recht met € 24,75 per huishouden. 
 
Vanuit risico beheersing en om fluctuaties in de tarifering op te vangen wordt bij reiniging gewerkt met 
een voorziening. De norm voor de omvang van de voorziening ligt niet vast, maar het is redelijk om voor 
het saldo uit te gaan van ongeveer 10 % van de omzet. De omzet bedraagt ongeveer € 3 miljoen per jaar. 
 
De voorziening reiniging bedraagt per 1 januari 2009 afgerond € 523.000,00 en vanuit de lopende 
exploitatie 2009 is een toevoeging geraamd van afgerond € 219.000,00. Hierdoor ontstaat een 
voorziening met een saldo van € 742.000,00. Uitgaande van voornoemde norm is het mogelijk om in het 
4e kwartaal 2009 het vast recht afvalstoffenheffing / reinigingsrechten niet op te leggen.  
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Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten 2010 
 
In de conceptbegroting 2010 van reiniging zijn de baten € 152.000,00 hoger dan de lasten. 
Dit resultaat is het gevolg van het niet meer ramen van een toevoeging aan de voorziening reiniging 
alsmede lagere kapitaallasten en lagere verwerkingskosten. Hiertegenover staan hogere kosten voor 
inzameling en uitbreiding van de formatie voor handhaving. Als gevolg van deze mutaties is het mogelijk 
om het vast recht afvalstoffenheffing / reinigingsrechten te verlagen met € 11,00 per huishouden. 
 
Keuze voor verlaging van het vast recht  
 
Verlaging van het vast recht ondersteunt het principe “de vervuiler betaalt”. Voorgesteld wordt om het 
vast recht per huishouden te verlagen en de variabele tarieven van € 0,23 per kg voor aanbieding via de 
minicontainer of de verzamelcontainer en € 0,14 voor aanbieding via de milieustraat onveranderd te 
laten.  
 
Vaststellen ondergrens voor heffing en invordering 
 
Indien de aanslag afvalstoffenheffing / reinigingsrechten alleen wordt gevormd door het variabele 
gedeelte bestaat de kans dat geringe aanslagen moeten worden opgelegd als kleine hoeveelheden 
worden aangeboden. Dit is niet wenselijk en daarom stellen wij voor een ondergrens in te stellen van  
€ 5,00 per aanslag. De consequentie hiervan is dat geen kosten in rekening worden gebracht indien 
maximaal 21,7 kg wordt aangeboden. Hierbij wordt afgeweken van de regel van betaling per kg, maar 
efficiency legitimeert deze afwijking. 
 
Wijziging verordeningen 
 
De gewijzigde verordeningen afvalstoffenheffing / reinigingsrechten met daarin het verlaagde tarief en 
een regeling voor heffing en invordering worden geagendeerd voor de raadsvergadering van  
8 december 2009. 

Financiële consequenties 

Dit besluit heeft de volgende financiële consequenties voor het dienstjaar 2009: 
 
Verlaging opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingsrechten vast gedeelte          € 326.700,00   i 
Verlaging opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingsrechten variabel gedeelte     -     1.681,00   i 
Totale verlaging van de baten                                                                            € 328.381,00   i 
 
Voor de verlaging van de opbrengst afvalstoffenheffing / reinigingsrechten bestaat de volgende dekking: 
Verlaging van de toevoeging aan de voorziening reiniging                                € 219.046,00   i 
Onttrekking aan de voorziening reiniging                                                           € 109.335,00   i 
Totale dekking                                                                                                    € 328.381,00   i 
 
Toelichting: 
De voorziening reiniging bedraagt na verwerking van voornoemde mutaties € 414.000,00. 
 
De financiële gevolgen van de verlaging van het tarief afvalstoffenheffing / reinigingsrechten 2010 worden 
verwerkt in een wijziging van de begroting 2010.                                                  
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Gevraagd besluit:   
  
1. Het vastrecht afvalstoffenheffing / reinigingsrechten verlagen: 
    a.  voor 2009 eenmalig met een bedrag van  € 24,75  
    b.  voor 2010 structureel met een bedrag van € 11,00 per jaar. 
2. Voor het variabele gedeelte van de afvalstoffenheffing / reinigingsrechten over het 4e kwartaal 2009    
    met een bedrag vanaf € 5,00 per aanslag heffen en invorderen.                                    
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,  secretaris a.i. 
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