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Onderwerp Vertaging tarief Afvalstoffenheffing

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

"betreft toelichtende vragen von technische aard

Nee

Beteidsterrein Bestuur

Portefeuitlehouder T. Theunis

Schriftelijke vraag

ln BndeStem van vanochtend hebben we kunnen lezen dat de Brabantse gemeenten en gewesten

geen naheffing hoeven te betalen aan afvalverwerker Attero.

Voor de burger is dit goed nieuws, aangezien zijde kosten voor het huisvuil ophalen volledig betalen,

dit op basis van de gesloten financiering die hiervoor in het leven is geroepen.

ln diverse commissie- er raadsvergaderingen heeft de wethouder aangegeven de hoogte van de

voorziening exploitatie reinigingssector, in 2015 ca.2,6 miljoen euro, niet te willen verlagen a.g.v. de

claim die Attero destijds had ingediend.

Door de uitspraak van het arbitrage instituut is de naheffing van Atero van de baan en zou volgens de

VLP de voorziening exploitatie reinigingssector naar beneden bijgesteld kunnen worden.

Hierover heeft de VLP de navolgende vragen

1. ls de wethouder genegen, nu de claim van Attero door het arbitrage instituut is afgewezen, de

burger tegemoet te komen in een verlaging van het tarief voor de afvalstoffenheffing 2016 en

zoja, welk bedrag kan hiervoor uit de voorziening worden benut en met hoeveel euro kan het

tarief worden verlaagd?

2. Wanneer kan de burger dit voordeeltje in 2016 tegemoet zien?

Namens de fractie van de VLP

Jos Heeren en Arwen van Gestel



Beantwoording:

1 . ln de arbitragezaak zijn de claims van 2011 tot en met 2014 zijn afgewezen. Dit geeft echter

geen duidelijkheid over de lagere aanleveringen in de jaren 2015 en 2016. Hier moeten nog

gesprekken over worden gevoerd. Omdat het onverstandig is om op deze zaken vooruit te

lopen wordt op dit moment het vaste tarief niet extra verlaagd. Vanwege het nieuwe contract

voor de verbranding van het restafval gaat het tarief in 2017 wel omlaag.

2.Zie de beantwoording van vraag 1.

Met vriendelijke groeten,

Toine Theunis

Wethouder duurzaamheid en milieu


