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ONDERWERP 
Korting afvalstoffenheffing 2016. 
 
GEADVISEERDE BESLISSING 
 

1. Te kiezen voor een korting van afgerond € 1.500.000. 
2. Het saldo van de korting ten laste te brengen van de voorziening Afvalstoffenheffing. 
3. Een eenmalige korting vast te stellen van € 121,88 voor eenpersoonshuishoudens en van 

€ 162,50 voor meerpersoonshuishoudens. 
4. De afvalstoffenheffing in 2016 niet structureel te verlagen. 

 
 
 
INLEIDING 
De gemeente heeft een wettelijke plicht tot de inzameling van huishoudelijk afval. De kosten die de 
gemeente daarvoor maakt, worden door middel van de afvalstoffenheffing gedekt. De 
afvalstoffenheffing is dus een bestemmingsheffing ter bestrijding van de kosten van de inzameling 
van huishoudelijk afval. 
 
De omvang van de voorziening Afvalstoffenheffing is hoger dan wij noodzakelijk vinden. Een deel van 
de voorziening kan worden terugbetaald aan de inwoners. 
Op 23 november is het coalitiedocument ondertekend. Een onderwerp dat door het nieuwe college 
nadrukkelijk is genoemd, is: “lastenverlichting voor alle inwoners”. De korting op de 
afvalstoffenheffing  is een eerste uitwerking van dit speerpunt. De motie die tijdens de 
raadsvergadering van 2 november 2015 bij behandeling van de programmabegroting 2016 is 
ingediend sluit hierbij aan. Deze motie verzoekt het college te zorgen voor lastenverlaging door in 
2016 eenmalig een nader te bepalen korting te geven op de afvalstoffenheffing.  
 
Er zijn drie scenario’s opgesteld waarbij € 2,0 mln. (scenario 1), € 1,5 mln. (scenario 2) en € 1.0 
mln.(scenario 3) uit de voorziening Afvalstoffenheffing wordt onttrokken. Het doel hiervan is om in 
beeld te krijgen wat dit betekent voor de hoogte van de korting op de afvalstoffenheffing. We gaan 
er vanuit dat alle, een- of meerpersoonshuishoudens, belastingplichtigen voor de afvalstoffenheffing 
van deze korting profiteren. De uitwerking van de scenario’s is opgenomen in de bijlage. 
 
BEOOGD EFFECT 
Lastenverlichting door het verlenen van een korting. Inwoners krijgen teveel betaalde 
afvalstoffenheffing terug.  
 
 



ARGUMENTEN 
1.1  Na een korting van € 1,5 mln. blijft voldoende geld in de voorziening over om risico’s af te dekken. 
De stand van de voorziening Afvalstoffenheffing komt volgens de begroting 2016 op ruim € 3,8 mln. 
per 1-1-2016. Het doel van de voorziening is het egaliseren van kosten voor inzameling van 
huishoudelijk afval. In de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 gaan wij uit van 
gemiddelde lasten voor de inzameling van het huishoudelijk afval van € 2,1 mln. per jaar.  
Een vuistregel voor het bepalen van de omvang van een voorziening of (risico)reserve is 1 tot 1,5 
keer de omzet. Met dit ratio sluiten wij aan bij het ratio dat we hanteren bij het bepalen van ons 
weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening. Dit betekent dat een voorziening met een 
saldo tussen € 2 mln. en € 3 mln. voldoende moet zijn. Bij een verlaging van het saldo van de 
voorziening met € 1,5 mln. blijft in de voorziening een saldo van € 2 mln. over.  
 
2.1  Met het restant in de voorziening kunnen we toekomstige investeringen financieren.  
In de begroting 2016 is voor de uitvoering van de afvaltaken geen budget opgenomen voor nieuw 
beleid. Bijvoorbeeld om het scheidingspercentage te verhogen. Ook is maar beperkt rekening 
gehouden met de vervanging of aanleg van nieuwe ondergrondse containers, milieuparkjes en 
dergelijke. Het resterende saldo in de voorziening bij afgerond € 2 mln. maakt het mogelijk deze 
zaken in de toekomst uit te voeren zonder direct de tarieven van de afvalstoffenheffing hoeven te 
verhogen. 
 
4.1 Het tarief is na 2011 niet gestegen.  
In 2010 is de afvalverwerking opnieuw aanbesteed. Dit resulteerde in aanzienlijk lagere 
verwerkingstarieven. Vanwege het lage saldo van de voorziening is destijds gekozen het lagere 
verwerkingstarief niet door te laten werken in het tarief van de afvalstoffenheffing. Wel is het tarief 
in de jaren 2012 tot en met 2014 nominaal gelijk gebleven. De in het tarief achtergebleven ruimte is 
in eerste instantie gebruikt om de voorziening op niveau te brengen.  Met ingang van 2015 is deze 
ruimte structureel ingezet als dekking voor: 

 de tariefverlaging van 15%, ruim € 40 voor meerpers.h.h en € 30 voor eenpers.h.h.  in 2015, 
 de opgelegde belasting op het verbranden of storten van restafval1, begroot op € 69.000, 
 de kosten van toezicht en handhaving met betrekking tot het aanbieden van afval door de 

BOA ’s2, ad. € 75.000 per jaar.  
 
Afgelopen jaar is in het domein van de afvalinzameling veel gebeurd. De afgelopen jaren is de wijze 
waarop de inzameling van huishoudelijk afval is vormgegeven bestudeerd. Als uitkomst van die 
studie is in 2015 besloten de inzameling over te dragen aan de NV MAR. Kort daarop is besloten de 
NV BAR op te richten. Dit nadat in 2014 de organisatie van de afvalinzameling was overgegaan naar 
de GR BAR-organisatie. Uitgangspunt bij de nieuwe samenwerkingsvorm is dat een hogere efficiency 
gehaald wordt. Al deze veranderingen moeten zich nog “zetten”, ook in financiële zin. Ook een aantal 
nieuwe ontwikkelingen hebben nog geen financieel beslag gekregen en daarnaast betalen wij 
momenteel een laag tarief voor de verwerking van het ingezamelde afval. Dat deze tarieven bij de 
aanbesteding in 2018 gaan stijgen is een reëel risico.  
 
Wij adviseren op basis van bovenstaande argumenten het tarief (nog) niet structureel te verlagen en 
wanneer, op basis van de jaarrekeningcijfers 2016 en 2017, een structurele toename van de 
voorziening blijkt een verlaging van het tarief opnieuw in overweging te nemen. 
 
                         
1

  2e Tussenrapportage 2015 (pag.1) - Per 1 januari 2015 is door de landelijke overheid een afvalstoffenbelasting ingevoerd van € 13 per ton te verbranden 
of te storten afval. Dit betekend dat voor het te verbranden restafval per jaar ca. € 69.000 is. 

 
2  Programmabegroting 2016 (pag.10) – Bij het sluitend maken van de begroting 2016 is € 75.000 structureel aan BOA taken met betrekking tot afval 

opgenomen in de berekening van het tarief afvalstoffenheffing. 



 
KANTTEKENINGEN 
1. Een korting van € 2,0 mln.(scenario 1) zou meer korting opleveren voor de huishoudens.  
Een korting van € 2,0 mln. resulteert in een geraamde stand van de voorziening van € 1,45 mln. eind 
2018. Dit ligt beneden de ondergrens. Als we hierbij alle risico’s en de kans dat een van deze zich 
voordoet in acht nemen, is er een reële kans dat de voorziening niet voldoende is en het tarief  
verhoogd moet worden.  
 

OVERLEG GEVOERD MET 
Gemeente controller, NV BAR,  
 

FINANCIËN 
Uitgangspunt is een voorziening van 1 tot 1,5 maal de omzet van € 2,1 mln. Een voorzien met een 
saldo tussen € 2 mln. en € 3 mln. moet voldoende zijn om de risico’s af te dekken. 
In de begroting wordt uitgegaan van een tarief  voor meerpersoonshuishoudens van € 236,36 en 
voor 1 persoonshuishoudens van € 177,27 en voor. De verhouding tussen de tarieven is 100:75.  
Deze verhouding brengen wij ook tot uitdrukking in de korting. Voor de berekeningen zijn het 
aantallen heffingseenheden in de programmabegroting 2016 aangehouden. 
 
€ 1.500.000 uit de voorziening Afvalstoffenheffing beschikbaar te stellen (scenario 2) 
Een totale korting van € 1,5 mln. heeft als gevolg, dat het saldo van de voorziening, rekening 
houdend met in de begroting 2016 opgenomen onttrekkingen, het minimaal nodig geachte saldo van 
€ 2 mln. benadert. 
 
Wanneer de verhouding 100:75 ook tot uitdrukking komt in de korting betekend dit een korting voor 
meerpersoonshuishoudens van € 162,50 en voor eenpersoonshuishoudens van € 121,88. Dit is een 
korting van circa 68,8% van het tarief. 
 
COMMUNICATIE 
Na vaststelling zal aan de communicatie in De Schakel extra aandacht worden besteed aan deze 
korting.  
 
UITVOERING 
Met het SVHW worden afspraken gemaakt hoe deze korting op de aanslag gemeentelijke belastingen 
2016 verwerkt wordt.  
 
BIJLAGEN 
1042050: Uitwerking van de 3 scenario’s. 
 

Poortugaal, 5 januari 2016 
 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


