*2016019793*
Zaaknummer: 2016/12032
Referentie:
2016/19793
Raadsvergadering d.d. 28 juni 2016 agendapunt 12
Aan:
De Gemeenteraad
Vries 7 juni 2014,
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:

dhr. Th,J. Wijbenga
dhr. W. Rademaker
0592 - 266 971
w.rademaker@tynaarlo.nl

Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)

Onderwerp
Terugbetaling kapitaal door Essent aan de gemeente Tynaarlo.
Gevraagd besluit
1. De vordering op Essent ten bedrage van € 314.138,00 opeisen per 1 juli 2016,
2. Het terugontvangen bedrag bestemmen voor het eenmalig verlagen van het vastrecht van de
afvalstoffenheffing 2016.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Dat het terugontvangen bedrag van Essent wordt aangewend voor het eenmalig verlagen van de
afvalstoffenheffing 2016 ten bedrage van € 22,00 per huishouden.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De gemeente Tynaarlo ontvangt per 1 juli 2016 het kapitaal terug van Essent. Vervolgens is het aan de
gemeenteraad om een bestemming te geven aan dit bedrag.
Wat ging er aan vooraf
In de jaren ’90 hebben de voormalige gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren kapitaal ter beschikking gesteld
voor de bouw van de afvalverbrandingsinstallatie in Wijster. Volgens het contract met Essent ontvangt de
gemeente Tynaarlo per 1 juli 2016 het ingelegde geld ten bedrage van € 314.138,00 terug.
Het geld is destijds hoogstwaarschijnlijk opgebracht via de afvalstoffenheffing en daarom wordt de eenmalige
meevaller nu teruggegeven aan de inwoners. In het laatste kwartaal van dit jaar wordt het vastrecht van de
afvalstoffenheffing ten bedrage van € 22,00 per huishouden niet opgelegd.
Hoe informeren we de inwoners?
De inwoners worden geïnformeerd via de gemeente-rubriek in Oostermoer, Vriezerpost en Dorpsklanken en
e
door middel van een vermelding op de aanslag afvalstoffenheffing in het 4 kwartaal 2016.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
e
In het 4 kwartaal van 2016 wordt het vastrecht van de afvalstoffenheffing niet opgelegd. Inwoners krijgen dan
alleen een aanslag voor de aangeboden hoeveelheid afval.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?

De gemeente ontvangt een bedrag van € 314.138,00 van Essent. Dit bedrag wordt aangewend om de
afvalstoffenheffing 2016 te verlagen met hetzelfde bedrag.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr.
Betreft:
Terugbetaling kapitaal door Essent aan de gemeente Tynaarlo.
De raad van de gemeente Tynaarlo;
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 juni 2016;
overwegende dat het wenselijk is om het eenmalig terugontvangen bedrag van € 314.138,00 aan te wenden
voor het eenmalig verlagen van de afvalstoffenheffing 2016;
gelet op de Gemeentewet;

B E S L U I T:

1. De vordering op Essent ten bedrage van € 314.138,00 opeisen per 1 juli 2016,
2. Het terugontvangen bedrag bestemmen voor het eenmalig verlagen van het vastrecht van de
afvalstoffenheffing 2016.

Vries,

28 juni 2016

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

