SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

INDIENING
Steller vragen: Rozemarijn Timmer, VVD
Datum: 11 december 2019
Onderwerp: Afvalstoffenheffing
Wijze van beantwoording: Schriftelijk
Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord.
Indien anders gewenst:

Graag beantwoorden vóór fractievergadering van dinsdag 17 december.

VRAAG
Schriftelijke vraag bij agendapunt 12 (gemeenteraad 18 december 2019) ‘vaststellen
belastingverordening 2020’ punt b) afvalstoffenheffing:
Het verwachte tekort op de afvalstoffenheffing is €431.667 in 2019. Afgelopen jaren hebben we steeds
te maken gehad met tekorten. Deze zijn betaald uit de voorziening en/of algemene reserve. De
voorziening is inmiddels leeg en voor de VVD is wederom de algemene reserve gebruiken een NoGo!
Wat VVD betreft: de vervuiler betaalt!
- Op welke manier is het mogelijk de tekorten van 2019, in 2020 te verdisconteren in het
tarief?

Graag ook een reactie van de accountant op de mogelijkheid:
- het dekken van de tekorten op de afvalstoffenheffing 2019 middels het tarief
afvalstoffenheffing 2020.

ANTWOORD
In artikel 229b van de Gemeentewet is voorgeschreven dat bij de bepaling van de hoogte van de
afvalstoffenheffing “de tarieven zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten
niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake”. In de begroting 2020 is rekening gehouden met het
tekort dat is ontstaan in de begroting 2019. Immers bij de geraamde lasten in de begroting 2020 is het
tekort uit 2019 betrokken. De geraamde lasten zijn omhoog bijgesteld op basis van de werkelijke
uitgaven 2019. Op deze hogere uitgaven wordt ook het tarief voor de afvalstoffenheffing 2020
bepaald. Behoudens de eerder met de raad afgesproken onttrekking aan de algemene reserve van
€ 100.000 is de afvalstoffenheffing daarmee kostendekkend. Het tarief voor de afvalstoffenheffing
2020 stijgt daarom ook ten opzichte van 2019 met bijna 20%.
Op basis van artikel 229b van de Gemeentewet is het niet mogelijk een reeds ontstaan tekort uit 2019
of eerdere jaren alsnog in rekening te brengen in de afvalstoffenheffing 2020 (nacalculatie). Het tekort
van € 431.000 uit 2019 mag niet extra opgenomen worden in het tarief 2020. De geraamde baten
gaan dan de geraamde lasten te boven omdat het bedrag van € 431.000 in 2019 is ontstaan. Het niet
mogen nacalculeren is een gevolg van de wettelijke systematiek. Artikel 229b van de Gemeentewet
spreekt van geraamde baten en geraamde lasten. Het gaat daarom om een inschatting van
toekomstige bedragen en niet om het resultaat van een achterliggende periode.
Deze beantwoording is getoetst bij zowel de VNG als de accountant.
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