
Bijlage bij raadsvoorstel 1033959 – Korting Afvalstoffenheffing 2016 

Financiële bijlage bij voorstel 1033959 
Uitwerking van 3 scenario’s 

 

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 zijn 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. In deze bijlage zijn de 

verschillende scenario’s financieel nader toegelicht. 

 

 

Scenario 1 - € 2.000.000 uit de voorziening Afvalstoffenheffing beschikbaar te stellen 

Wanneer € 2.000.000 beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van een eenmalige korting resteert, 

rekening houdend met de begrote onttrekkingen in de periode 2016-2018, een saldo in de 

voorziening van € 1,45 mln. per 1-1-2019. Dit is onder van de benodigde omvang van de voorziening. 

 

Ontwikkeling van het saldo van de voorziening  

 

Stand van de voorziening afvalstoffenheffing 1-1-2016*         3.838.000  

 Eenmalig korting       -2.009.000  

 geraamde onttrekking 2016*          -143.000  

 Stand 1-1-2017         1.686.000  

 geraamde onttrekking 2017*          -127.000  

 geraamde stand 1-1-2018         1.559.000  

 geraamde onttrekking 2018*          -110.000  

 geraamde stand 1-1-2019         1.449.000  

* Bedragen conform de programmabegroting 2016-2019. 

 

Deze verlaging van de voorziening maakt kortingen op de tarieven meerpersoonshuishoudens van  

€ 217,50 en eenpersoonshuishoudens van € 163,13, mogelijk . Dit is een korting van circa 92,0% van 

het tarief. 

 

Aantal heffingseenheden c.f. begroting 2016 omschrijving korting totale korting 

                  2.360  1 persoonshuishouden  €    163,13   €       384.986,80  

                  7.465  meerpersoonshuishouden  €    217,50   €    1.623.637,50  

   
 €    2.008.624,30  
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Scenario 2 - € 1.500.000 uit de voorziening Afvalstoffenheffing beschikbaar te stellen 

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. 

 

Ontwikkeling van het saldo van de voorziening  

 

Stand van de voorziening afvalstoffenheffing 1-1-2016*         3.838.000  

 Eenmalig korting       -1.500.000  

 geraamde onttrekking 2016*          -143.000  

 Stand 1-1-2017         2.195.000  

 geraamde onttrekking 2017*          -127.000  

 geraamde stand 1-1-2018         2.068.000  

 geraamde onttrekking 2018*          -110.000  

 geraamde stand 1-1-2019         1.958.000  

* Bedragen conform de programmabegroting 2016-2019. 

 

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. 

 

Aantal heffingseenheden c.f. begroting 2016 omschrijving korting totale korting 

                  2.360  1 persoonshuishouden  €    121,88   €       287.636,80  

                  7.465  meerpersoonshuishouden  €    162,50   €    1.213.062,50  

   
 €   1.500.699,30  

 

Scenario 3 - € 1.000.000 uit de voorziening Afvalstoffenheffing beschikbaar te stellen 

Een verlaging van het saldo van de voorziening met € 1 mln. ten behoeve van een eenmalige korting 

leidt, rekening houdend met de begrote onttrekkingen in de periode 2016-2018, tot een saldo van € 

2,45 mln.  per 1-1-2019. Dit ligt ruim boven de ondergrens van het minimaal benodigde saldo van de 

voorziening. 

 

Ontwikkeling van het saldo van de voorziening  
 
Stand van de voorziening afvalstoffenheffing 1-1-2016*         3.838.000  

 Eenmalig korting       -1.007.000  

 geraamde onttrekking 2016* -143.000 

 Stand 1-1-2017         2.688.000  

 geraamde onttrekking 2017*         -127.000  

 geraamde stand 1-1-2018         2.561.000  

 geraamde onttrekking 2018* -110000 

 geraamde stand 1-1-2019         2.451.000  

* Bedragen conform de programmabegroting 2016-2019. 

 

Een korting van € 1mln. resulteert in een korting voor meerpersoonshuishoudens van € 109,00 en 

voor eenpersoonshuishoudens van € 81,75, een korting van circa 46,1%. 

 
Aantal heffingseenheden c.f. begroting 2016 omschrijving korting totale korting 

                  2.360  1 persoonshuishouden  €      81,75   €       192.930,00  
                  7.465  meerpersoonshuishouden  €    109,00   €       813.685,00  

   
 €   1.006.615,00  

 


