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de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
In de raadsvergadering van 6 juli 2017 is besloten tot het ontwikkelen van de milieustraat 2.0 
(grondstoffencentrum). Een van de wijzigingen als gevolg hiervan is het vervallen van de 4 gratis 
tikken en het betalen per kilo aangeboden grof restafval en dakleer. 
 
 
Beoogd effect 
Tijdige besluitvorming door de raad om met in gang van de ingebruikname van het nieuwe 
grondstoffencentrum de juiste tarieven in rekening te kunnen brengen. 
 
 
Argumenten 
1.1 Dit is verplicht 
Conform artikel 216 van de Gemeentewet besluit de raad tot het wijzigen van een gemeentelijke 
belasting door het vaststellen van een belastingverordening. 
 
In de eerste wijziging van de verordening afvalstoffenheffing zijn onderstaande zaken verwerkt: 

- De toevoeging van de verschillende aantallen inworpen bij de vrijstellingen. Voor de 60 liter 
ondergrondse containers zijn dat 60 inworpen. Voor de 30 liter ondergrondse containers 120 
inworpen. In 2016 zijn de 30 en 60 liter ondergrondse containers ingevoerd en niet door 
vertaald in het artikel 4 Vrijstelling. Voor 2019 wordt artikel 4 aangepast. De aanpassing geldt 
met ingang van 1 januari 2019. Terugwerkende kracht is geen probleem, het is een formele 
aanpassing van een vrijstelling in het voordeel van de belastingplichtige.  

- De vrijstelling van de 4 tegoeden op de Saverpas is door de ingebruikname van het nieuwe 
grondstoffencentrum vervallen. 

- De invulling van de locatie grondstoffencentrum aan de Vaartkant en de opsomming van de 
gratis/betaalde stoffen in de tarieventabel en de overgangsbepaling. 
In het voorstel dat in de raad van 6 juli 2017 is behandeld werd nog een bedrag genoemd van  
€ 0,15 per kilo. Bij de berekening van de kostprijs per kilo wordt uitgegaan van de 
daadwerkelijke kosten voor verwerking van grof huishoudelijk afval. Deze verwerkingskosten 
waren in 2017 €150 per ton, € 0,15 per kilo.  
In de tussenliggende periode zijn deze echter flink gestegen. Op dit moment zijn de 
verwerkingskosten € 240,- per ton, € 0,24 per kilo. In de eerste wijziging van de verordening is 
derhalve € 0,48 opgenomen per 2 kilo, met een minimum van 2 kilo. Hiervoor is gekozen in 
verband met de wegingsnauwkeurigheid van de weegbrug. 
De gemeente Halderberge hanteert dezelfde tarieven en grondslag. 

- De inwerkingtreding van de nieuwe tarieven voor ophaal van grof huisvuil en de afgifte op het 
grondstoffencentrum zijn gekoppeld aan de ingebruikname van het nieuwe 
grondstoffencentrum In het artikel over de inwerkingtreding en overgangsrecht is een lid 
toegevoegd. Dit nieuwe lid regelt de bekendmaking van de dag van de ingebruikname van het 
nieuwe grondstoffencentrum. 
 
 

Kanttekeningen 
1. Er dient tijdig een besluit te worden genomen 
Door de raad dient vóór de ingebruikname van het nieuwe grondstoffencentrum een besluit te worden 
genomen. 
 
 
Financiën 
In de begroting 2019 is al rekening gehouden met de ingebruikname van het nieuwe 
grondstoffencentrum in de loop van 2019. 
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Communicatie 
Na vaststelling van de voorstellen wordt de eerste wijziging van de verordening afvalstoffenheffing 
2019 elektronisch bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en wordt daarvan mededeling 
gedaan in de Roosendaalse Bode.  
De dag van de ingebruikname van het nieuwe grondstoffencentrum wordt ook bekend gemaakt via de 
website van Saver www.saver.nl. 
De belastingverordening en tarieven worden ook gepubliceerd op de website van de BWB. 
 
 
Bijlage 
1e wijziging verordening afvalstoffenheffing 2019. 


