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Geachte raadsleden, 
 
 
INLEIDING 
Door de fractie van CU/SGP zijn op 19 november 2018 onderstaande schriftelijke vragen gesteld 
n.a.v. het door het Rijk aangenomen belastingplan m.b.t. de afvalstoffenbelasting. Met deze 
raadsinformatiebrief geven wij antwoord. 
 
Raadsvragen 
De fractie van CU/SGP heeft de volgende vragen voor de Wethouder: 
 
Per 1 januari 2019 wordt het belastingtarief voor het verbranden van restafval verhoogd naar € 31,39 
per ton (een verhoging van € 18,18 per ton, was€13,21.)   

 In hoeverre is dit meegenomen in de begroting 2019? 
Wanneer dit niet is meegenomen in de begroting:  

 Welke impact heeft dit dan op de begroting? 
 

 Welke gevolgen heeft dit voor het meerjarenperspectief van de afvalstoffenheffing? 
 
 
Beantwoording 
 
Per 1 januari 2019 wordt het belastingtarief voor het verbranden van restafval verhoogd naar € 31,39 
per ton (een verhoging van € 18,18 per ton, was €13,21.)   
 
Vraag 1: In hoeverre is dit meegenomen in de begroting 2019? 
 
Antwoord:  
De gevolgen van de verhoging van het belastingtarief voor het verbranden van restafval zijn financieel 
nog niet verwerkt in de begroting 2019. Deze verhoging door het Rijk is op Prinsjesdag bekend 
gemaakt. Ze was daarmee nog niet bekend bij de opstelling van de gemeentelijke begroting 2019. 



  
  
 
 
 
  
  
 
 

 

Vraag 2: Wanneer dit niet is meegenomen in de begroting, welke impact heeft dit dan op de 
begroting? 
 
Antwoord:  
De verwachting is dat de extra kosten voor de verwerking van huishoudelijk afval vanaf 2019 jaarlijks 
met ongeveer € 100.000,- toenemen. In 2019 moet dit eenmalig begroot en gedekt worden. In de 1e 
tussenrapportage 2019 leggen we raad een voorstel voor. 
 
Vraag 3: Welke gevolgen heeft dit voor het meerjarenperspectief van de afvalstoffenheffing? 
 
Antwoord: 
Bij bestaand beleid zal voor het meerjarenperspectief (2020 en verder) het tarief van 
afvalstoffenheffing opgehoogd moeten worden. Maar  uiteraard moet de tariefstelling 2020 ook 
beoordeeld worden in samenhang met de gevolgen van het in 2019 vast te stellen beleid over de 
afvalinzameling. De beleidsmaatregelen zullen immers ook hun impact hebben op de hoogte en het 
verloop van de verwachte verwerkings- en inzamelingskosten in het meerjarenperspectief. Bij de 
behandeling van het nieuwe beleidsplan en het opstellen van de begroting 2020 zullen de gevolgen 
en keuzes voor de tariefstelling verder concreet gemaakt worden. 
 
 Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


