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Onderwerp Afvalstoffen hef fi n g een persoonshuishoudens

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyclus?

Ja, Raadsvoorstel Betastingverordeningen 201ó

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuitlehouder Wethouder Theunis

Schriftelijke vraag

De afualstoffenheffing die betaald dient te worden in de Gemeente Roosendaal voor het ophalen en

(laten) verwerken van al het afual, van elk soort, wordt sinds dit jaar per perceel vastgesteld.

Dit in tegenstelling tot het vorige model, waarin werd gekeken naar de grootte van het huishouden.

lmmers, een klein huishouden verbruikt minder dan een groot huishouden, zo was de gedachte.

Nu er betaald wordt naar rato van gebruik, middels de extra ledigingkosten restafual, is het systeem

aangepast naar het aantal keer aanbieden van afual. Echter, dit geldt niet voor GFT, papier en

plastic. Het ophalen hiervan is gratis, dus het aantal keren dat dit wordt aangeboden is niet

gekoppeld aan extra kosten. De kosten die gemaakt worden voor het ophalen van dit afual is echter

niet uitgesmeerd over diegenen die het GFT, papier en plastic afual ook echt aanbieden, maar per

perceel.

De heffing afualstoffen líjkt gelijk getrokken te zijn, gezien er per aanbieding afual moet worden

betaald, maar dat geldt niet voor de totale aanbieding van andere afualstromen. Er is een ongelijke

voet die blijft bestaan, waarvan eenpersoonshuishoudens nadeel kan hebben ten opzichte van de

oude berekeningsmethode.

De VLP vraagt zich af of het aantal mensen dat op een perceel woont niet maatgevend moet zijn

voor de wijze van betalen van de afualstoffenheffing en of hierin ook niet het aantal keer aanbieden

van de containers GFT en papier meer moet meewegen.

De VLP heeft de navolgende vragen

1) Wat zijn de overwegingen geweest dit systeem -per perceel betalen- ¡n te voeren? Waren dit
administratieve overwegingen of heeft het een relatie tot het betalen naar verbruik? Graag

met toelichting.

2l Wat zijn de mogelijkheden om de totale kosten voor inzamelen afualterug te brengen, zoals

integratie van duurzaamheidmaatregelen bij Saver, modern en innovatief wagenpark of
slimmer inzamelen?

3) Waaruit bestaan precies de basiskosten per perceel? Gelieve dit in kosten uitsplitsen per

soort.



4l Bent u bereid om n.a.v. de vaststelling van de afualstoffenheffing 2016 de inwoners duidelijk

te infomeren (via de huidige communicatiemiddelen) hoe de tarieven per perceelworden

berekend, wat hiervan globaal bekostigd wordt en hoe mensen kunnen bijdragen aan het

verminderen van de kosten voor het ophalen van het huisafual?

Namens de VLP,

Arwen van Gestel

Wij beantwoorden de vragen als volgt

1: ln het raadsvoorstel van vorig jaar (met het kenmerk SSC2014-46) is aan uw raad voorgesteld om

het vaste tarief voor de afualstoffenheffing tussen één- en meerpersoonshuishoudens vanaf 2015

gelijk te stellen. Het argument was, dat daarmee recht wordt gedaan aan het principe van

rechtsgelijkheid tussen één- en meerpersoonshuishoudens. Een één persoonshuishouden met een

goed scheidingsgedrag maakt mogelijk meer gebruik van de aangeboden voorzieningen, waar u op

wijst in uw vraag, als een meerpersoonshuishouden met een slecht scheidingsgedrag. Het variabele

tarief doet recht aan het afualaanbod van restafual. Een huishouden, met één of meer personen, die

het restafual niet goed scheidt betaalt meer voor het variabele tarief. Dat is eveneens

rechtsgelijkheid.

ln diftargemeente Drimmelen (diftar sinds 2003) is enkele jaren geleden een onderzoek gedaan naar

de kosten voor kleine en grotere huishoudens. Uit het onderzoek kwam naar voren dat één- en

tweepersoonshuishoudens minder dan de gemiddelde afualstoffenheffing betalen en drie- en

meerpersoonshuishoudens betalen meer dan het gemiddelde in de gehele gemeente.

Het gelijkstellen van het tarief voor één- en meerpersoonshuishoudens heeft derhalve geen

administratieve achtergrond.

2: Saver volgt de nieuwe ontwikkelingen in markt nauwgezet. Men is continu bezig om efficiënter in

te kunnen zamelen. ln 2016 wordt een proef gehouden met omgekeerd inzamelen. ln andere

gemeenten waar dit is ingevoerd is gebleken dat deze manier van inzamelen minder kosten met zich

mee brengt en daardoor goedkoper is voor de inwoners.



3: Vaste kosten per huishouden in 20L6 bestaan uit:

o Kosten voor het inzamelen restafual die niet in het variabele tarief zitten

¡ GFT

o Papier

o Kunststof

o Textiel

o Glas

o Milieustraat
¡ Kringloper

¡ Kwijtschelding minima en chronisch zieken

r BTW compensatiefonds

o Communicatie

o Toezicht en Handhaving

o Opruimen illegale stortingen

o Heffingskosten BWB

o Loonkosten gemeente

o Projectleiding Diftar/Omgekeerd lnzamelen

o Aanpassingen aan aanbiedplaatsen en grondstoffenparkjes

o Overige kosten zoals kerstbomeninzameling, KCA, juridische kosten, enz

€ 42,45

€ 35,03

€ 2,37

€ 4,7L

€ -2,96

€ o,r2

€ 4L,LO

€ 2,20

€17,22

€47,5I
€ 3,43

€ 3,00

€ 4,00

€ 7,O2

€ 4,34

€ L,r7

€ 2,38

€ 2,5L

4: Ja. De inwoners worden begin 20L6 geïnformeerd over hoe de tarieven zijn opgebouwd en wat

men zelf kan doen om kosten te besparen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens deze,

Toine Theunis

Wethouder duurzaamheid en milieu




