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datum raadsvergadering:
03-tu-2021

aangenor "getrokken

Amendement afvalstoffenheffing.

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 3 november 2021;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders over de heffing en invordering
van de afvalstoffenheffing Den Helder 2022 (2021-036551 );

besluit:

het beslispunt van het ontwerpbesluit aan te vullen met de volgende passage:

, met dien verstande dat artikel 5 van de verordening als volgt wordt aangepast:
1. De belasting bedraagt per belastingjaar per perceel € 444,28.
2. Indien uit de Basisregistratie Personen blijkt dat het perceel wordt gebruikt door één

persoon, bedraagt de belasting per belastingjaar per perceel€ 291,39.

Namens Senioren ActiefDen Helder en omstreken
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Toelichting.
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor dat de afvalstoffenheffing meer dan
evenredig wordt verhoogd in vergelijking met het cijfer van de inflatie; een verhoging van de
heffing met 4,48% terwijl de inflatiecorrectie is bepaald op 1,6%.

Een groot aantal van onze inwoners van onze stad hebben door een laag inkomen weinig
bestedingsruimte. Zij worden door de voorgestelde verhoging, naast alle andere stijgende kosten,
nog meer getroffen. Velen van hen komen door de strenge landelijke vermogenseis van de
kwijtscheldingsregeling niet meer in aanmerking voor kwijtschelding.
De wethouder heeft meerdere malen toegezegd dat er geen lastenverzwaring voor onze inwoners
zou komen. Onze inwoners is voorgehouden dat de tarieven door de afvalscheiding juist omlaag
zouden kunnen worden bijgesteld. Daarvan zijn wij niets terug.
De kans bestaat dat de motivatie voor het scheiden van huisvuil hierdoor zal gaan afnemen

De prijs van grondstoffen is omhoog gegaan en wij gaan er vanuit dat dus ook de prijs van
recyclebaar materiaal is gestegen.

Gelet op het vorenstaande vinden wij het niet meer dan redelijk dat de verhoging van de
afvalstoffenheffing niet hoger wordt dan de inflatiecorrectie van 1,6%.
Tariefmeerpersoons huishoudens: tarief 2021 € 437,28 + 1,6% =€444,28
Tarief eenpersoons huishoudens: tarief€ 286,80 + 1,6% =€291,39


