
Geacht college, raadsleden, toehoorders en de burgers thuis.  

Ik sta hier, op 7 februari 2022, namens de inwoners van de gemeente Albrandswaard voor 

het aanbieden van een petitie inzake de verhoging van de afvalkosten. 

Allereerst dank voor het krijgen van deze gelegenheid. 

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat sinds de aankondiging van de tariefsverhoging op afval 

de bewoners zich laten horen via social media, De Schakel en dus ook via deze 

petitie, die inmiddels door meer dan 4.300 huishoudens is ondertekend. 

De concrete vraag is dan ook: 

 

Voer geen verhoging door op de afvatkostenheffing en breng 

deze in lijn met de omliggende gemeenten Barendrecht en 

Ridderkerk. 

 

Toelichting: 

Het nieuwe afvalbeleid 2022 van de Gemeente Albrandswaard: afval scheiden 

wordt beloond, maar niet in Albrandswaard. Ze verhogen het vaste tarief 1 

persoon/meer persoons met 15 ä 20 euro daarbij 3 euro per container of 0,75 

euro per klepbeweging. 

 

Meerpersoonshuishoudens in 2020 verhoogd €50,68/2021 verhoogd €60,24 

Eenpersoonshuishoudens in 2020 verhoogd €3 8,01/ 2021 € 45,12 euro 

 

Dankzij de start op 1 januari 2020 met de zo fijne goedkope bedrijven uit Friesland. 

 

Ten eerste de verdeling ook net als in Barendrecht een eerlijke verdeling 

De eenpersoon huishouden, het tweepersoonshuishouden,het meerpersoonhuishouden 

 

Uit bron Dashboard - Bevolking - Albrandswaard (gezondheidinkaart.nl) 

26% 1 persoonshuishoudens Albrandswaard 

25% 1 persoonhuishoudens Barendrecht 

30% 2 persoonshuishoudens Albrandswaard 

30% 2 persoonshuishoudens Barendrecht 

35% meerpersoonhuishoudens Albrandswaard 

36% meerpersoonshuishoudens Barendrecht 



In de percentages zit een diversiteit in huishoudens: 
- een&twee persoonshuishoudens met AOW met of zonder extra pensioen 
- een&twee persoonhuishoudens met een minimum inkomen net boven de 120 

% norm en andere soorten van lage inkomsten, die minder vuil hebben dan 
meerpersoonshuishoudens maar wel gelijk worden gesteld en dus qua financieel 
draagvlak niet klopt 

 
Bloemlezing van wat er zoal leeft: 
De gemeente Albrandswaard gooit er dankzij wanbeleid van de afgelopen 4 jaren, zie 
beleidsnotitie, een schep bovenop. Beter scheiden minder afval alles wat beschreven 
staat en er niets mee is gedaan tot de herziening in 2019. 
 
Eind 2019 begon de corona crisis nu ruim 2 jaar verder vele burgers met name 
ouderen en mensen met een sociaal inkomen, zelfs met een modaal inkomen krijgen 
een inflatie van 1 ,6q/, op de koopkracht voor hun kiezen. Prijzen voor eerste 
levensbehoeften vliegen omhoog, zoals voedsel, gasprijzen en energie. 
 
In de afvalkostenheffing zou een deel zijn opgenomen voor het opruimen van 
zwerfafval, het gevolg is dat bewoners, die de verhoging op afvalkosten niet 
accepteren, het zwerfafval laten liggen. Op social media lijkt het dumpen van afval 
langs wegen en in de natuur toe te nemen. 
 
Tijdens een bespreking met de wethouder, op 7 januari, werd de vertegenwoordiger 
vanuit de lopende petitie verweten dat ze nogal boos overkwam. Dit toont aan dat de 
volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad zich meer mag gaan bezighouden met 
wat er werkelijk speelt bij de bewoners, want deze petitie geeft aan dat er meer 
bewoners boos zijn. 
 
Wat zien en zagen we op social media: 

Twitter : de partij NAP spreekt zich uit op een reactie over onze petitie zij vinden het 
een neppetitie. . . ,u hoort goed nep. 
 
Stem-Lokaal : wat hebben we bereikt de afvalstof heffing is omlaag gegaan door 
efficient uitbesteden van verwerking restafval. Verlaging heeft geleid tot 15% 
voordeel per huishouden ongeveer 40 Euro. 
 
VVD voelt zich deskundig en geeft aan een eerlijk afvalbeleid : 
1 persoonhuishouden met 2x klepbeweging per week kosten 352,92 euro in 2022 
(klepbeweging 2x omdat een oudere met rollator een 60 liter zak niet handelen kan.) 
 
Rond 12 januari is de gemeente Albrandswaard in de woordelijke zin... ze zijn onder 
hun steen vandaan gekropen. 
Facebook. is vol gezet met min of meer uitgebreide berichten en filmpjes. Beetje laat 
en reactief, dit had uitgebreid in 2021 in alle media moeten staan incl. het kosten 
plaatje. 
 



Samengevat: 

Wij staan hier om te laten zien dat wij als burgers serieus genomen willen worden en 
ook als burgers te worden behandeld, want dankzij al die burgers mag u allen hier op 
een democratische manier uw werk doen en als het gevoel en financieel draagvlak 
van de burgers niet goed is vertegenwoordigd in de gemeenteraad, komen zij in 
opstand tegen het onrecht. Dit doen zij (gelukkig) via social media en via deze petitie. 
 
Verzoek aan de gemeenteraad : 
Zorg voor een eerlijke en oprechte verdeling van kosten en herzie de 
afvalkostenheffing zoals die nu is ingericht. 
 
De overheid heeft diverse maatregelen genomen in 2021 om de stijgende 
energiekosten te verminderen voor alle huishoudens. 
 
Verzoek is dan ook aan dit college en raad een maatregel toe te passen voor de 
huishoudens in Albrandswaard om de afvalkosten te verminderen in 2022. 
 
Hierbij wil ik nog alle burgers bedanken voor het tekenen van de petitie en 
overhandig ik deze graag aan u als vertegenwoordigers van deze burgers. 


