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Zaaknummer: 2015/7341 
Referentie:      2015/9227 

Raadsvergadering d.d. 14 april 2015 agendapunt  7        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Portefeuillehouder:   dhr. Th. J. Wijbenga 
Behandelend ambtenaar: dhr. W. Rademaker 
Doorkiesnummer:   0592 – 266 971  
E-mail adres:                w.rademaker@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
- Raadsbesluit. (bijgevoegd) 
 
Onderwerp 
Wijziging Verordening afvalstoffenheffing 2015 (tarieven heffen op basis van inworp). 
 
Gevraagd besluit 
De Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015 wijzigen om tarieven te kunnen heffen 
op basis van inworp.  

     
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Dat op plaatsen waar restafval ingezameld wordt met behulp van ondergrondse containers de kosten van 
inzameling en verwerking van afval in rekening kunnen worden gebracht. 
 
Bij ondergrondse verzamelcontainers wordt het gebruik geregistreerd op basis van inworp. Deze methode wordt 
niet genoemd in de verordening afvalstoffenheffing. Daarom is het nodig om deze verordening aan te vullen met 
deze maatstaf.  
  
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
In de wijk Ter Borch op locatie “De Waterpoort” wordt een appartementencomplex gerealiseerd. Voor de 
inzameling van het afval is gekozen voor ondergrondse containers. In de toekomst zullen meer van deze 
inzamelmiddelen worden aangelegd bijvoorbeeld bij gestapelde bouw en plaatsen waar het inzamelvoertuig niet 
kan komen.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Sinds jaar en dag worden de kosten van afval in rekening gebracht via diftar, dat wil zeggen er moet betaald 
worden voor het aanbieden van afval. Voor minicontainers en bovengrondse verzamelcontainers wordt 
afgerekend op basis van gewicht en voor ondergrondse containers op basis van inworp. Het tarief per inworp is 
afgeleid van het tarief per kilogram restafval, zodat geen financiële ongelijkheid ontstaat tussen aanbieders van 
afval via minicontainers en bovengrondse en ondergrondse containers.   
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De wijziging Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015 om tarieven te kunnen 
heffen op basis van inworp wordt gepubliceerd op de gemeentepagina. Voor aanvang van het gebruik van de 
nieuwe ondergrondse container worden de potentiële gebruikers geïnformeerd over de wijze waarop de kosten 
in rekening worden gebracht. Na afloop van elk kwartaal wordt de aanslag afvalstoffenheffing begeleid door een 
specificatie met daarop het aantal inworpen en de tarieven die van toepassing zijn.  
 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De nieuwe wijze van aanslagoplegging gaat in op 1 juli 2015. 
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Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
In dit voorstel gaat het om het creëren van de bevoegdheid om afvalstoffenheffing op te leggen op basis van 
inworp en niet om een wijziging aan te brengen in de begroting. 
 
De kosten van aanleg van de containers worden gedekt uit het lopende krediet ondergrondse 
verzamelcontainers.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           


