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Agendapunt 3 
 

 

Amendement 17 
 

Lagere lasten afvalstoffenheffing 
 

 
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2014, 

gehoord hebbende de beraadslagingen over het voorstel programmabegroting 2015, 

 

Besluit: 
 
1. Als extra beslispunt op te nemen „Het eenmalig verlagen van de voorziening 
exploitatie reinigingssector (SAVER) met 3 miljoen Euro en dit bedrag gebruiken 
voor een tariefsverlaging en of extra inzameling van in totaal 3 miljoen Euro 
 

2. Hiervoor de gemeenteraad een voorstel te doen 
 

3. Voor zover nodig de begrotingswijziging hierop aan te passen 
 
4. Voor zover nodig de oorspronkelijke beslispunten te vernummeren 
 

 

Namens de fractie van de Nieuwe Democraten, 

 

Ton Schijvenaars 
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Toelichting: 
Aan dit amendement liggen de volgende argumenten ten grondslag. 
 
Geconstateerd moet worden 
- dat deze voorziening exploitatie reinigingssector (SAVER) al meerdere jaren een 
structureel overschot heeft van vele miljoenen euro’s 
- dat deze gelden zijn opgehoest door onze inwoners en dus van onze inwoners zijn 
 
Overwogen kan worden 
- dat binnen een gesloten financiering er geen sprake mag zijn van een structurele 
spaarpot van vele miljoenen euro’s 
- dat het rekening houden met boetes van Attero geen zwaarwegend argument kan 
zijn gegeven het feit dat er een nieuw contract aanstaande is met veel lagere 
kosten waardoor er financiële ruimte is voor de betaling van deze boete als de 
boete al opgelegd gaat worden 
 
Van mening zijnde dat 
- onze inwoners al vele jaren feitelijk een te hoog tarief betalen 
- onze inwoners steeds effectiever omgaan met afvalscheiding en dat ook graag 
terug zien in lagere tarieven 
 
Concluderend 
- Er sprake is van een oneigenlijk gebruik van afvalstoffenheffing binnen een 
gesloten financiering om te komen tot een onevenredig grote spaarpot 
- De inwoners van Roosendaal al meer dan genoeg lastenverhogingen voor hun 
rekening hebben gekregen en een financiële meevaller van 3 miljoen Euro verdeeld 
over in de orde van grootte 34.000 huishoudens zeer zouden waarderen 
 
Tegenargumenten? 
- In de beantwoording op onze vragen MvA stelt het college dat rekening gehouden 
moet worden met toekomstige boetes van Attero en dat hiervoor de tarieven 
verhoogd zouden moeten worden. Het college vergeet hier te vermelden dat de 
tarieven fors verlaagd kunnen gaan worden omdat een nieuw contract met een 
andere partij tegen veel lagere tarieven is afgesloten. En het college vergeet te 
vermelden dat de discussies lopen over de mogelijke boetes van Attero en er nog 
geen enkele zekerheid is of er boetes komen en in welke omvang 
- Verder stelt het college in dezelfde beantwoording dat de voorziening nodig is voor 
toekomstige investeringen in ondergrondse containers etc. zonder dat er een 
investeringsplan beschikbaar is. Dat is een oneigenlijk argument om een 
voorziening in stand te houden omdat er sprake is van een gesloten financiering 


