
¥ 
Memo 

 

 

Datum: 27 oktober 2015 

Aan: de leden van de Commissie Bestuur en Middelen 

Van: B.O.B. Haitsma, wethouder Financiën 

Onderwerp: Verordening afvalstoffenheffing 

 

Geachte leden van raad, leden van de raadscommissies, 

 

Afgelopen maandag 26 oktober is, bij de technische toelichting op de begroting, gemeld dat de tarieven 

van de afvalstoffenheffing extra worden verhoogd. Deze extra verhoging is noodzakelijk om de 

afvalstoffenverwerking naar de toekomst toe kostendekkend te houden. De nu voorgestelde 

tarievenverhoging is nu niet in de tarieven van de eerder aan u voorgestelde belastingverordening 

verwerkt. 

 

Toelichting   

 
De kosten van het verwerken van het huishoudelijk afval lopen jaarlijks op. 
De belangrijkste oorzaken van de toenemende kosten zijn:  
• de wettelijke afvalstoffenbelasting ad €  230.000,- . Dit is een belasting die door het Rijk aan de HVC 
  wordt opgelegd en die het HVC doorberekend aan de vervuiler. 
• Een verhoging van het verwerkingstarief conform de Dienstverleningsovereenkomst ad. € 141.000,-  
• Een afname van het bedrijfsafval o.a. door het zelf inzamelen van afval van het vakantiepark Ooghduijne  
  ad. € 40.000,-  
• Een toename in de toename in de verleende kwijtscheldingen ad.  € 85.000,-  
• Een toename in te betalen BTW ad. € 137.000,-  
• Overig ad € 69.000,- 
 
De verhoging van de tarieven kon tot en met 2015 beperkt worden omdat tekorten op de 
afvalstoffenheffing ten laste werden gebracht van een egalisatievoorziening. Deze voorziening is destijds 
gevormd om fluctuaties in het tarief van de afvalstoffenheffing te kunnen opvangen. Door de toenemende 
kostenstijgingen in de afgelopen jaren is de voorziening inmiddels vrijwel uitgeput en dient het ontstane 
tekort via het tarief te worden gecompenseerd.  
 
Om de afvalstoffenheffing kostendekkend te maken moet daarom de opbrengst van de afvalstoffenheffing 
worden verhoogd met een extra bedrag ad. € 351.000,-. Dit in verband met de m.i.v. 2016  weggevallen 
compensatie uit deze egalisatievoorziening. Dit heeft tot het gevolg dat het tarief moet worden aangepast. 
 
Voor de verordening afvalstoffenheffing 2016 worden daarmee de tarieven: 
 

Afvalstoffenheffing Tarief 2015 Tarief 2016 

Eenpersoon huishouden € 220,57 € 240,00 

Meerpersoons huishouden € 319,56 € 347,70 
 
Dit betekent een verhoging met € 19,43 voor de éénpersoon huishoudens en een verhoging met 
€ 28,14 voor de meerpersoons huishoudens. Dit is inclusief de eerder vermelde € 12 in het 
bezuinigingsdocument.  
 
Deze nieuwe tarieven worden nu in de verordening afvalstoffenheffing 2016 verwerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


