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Amendement "Minder afval loont"

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 3 november 2OL7

Constaterende dat:

De programmabegroting aangeeft dat de kostenstijging van de afualverwerking in de jaren 2018

tot en met 2020 hoger is dan de stijging van de afualstoffenheffing;
De kosten voor de afualverwerking al sinds 20L3 sneller stijgen dan de afualstoffenheffing,
waardoor de afualstoffenheffing sinds 2015 niet meer kostendekkend is;

Het aandeel kleine grijze rolemmers ten opzichte van de grote nog nauwelijks toeneemt sinds
2076;
Het college voorstelt om de stijging van de afualstoffenheffing beperkt te houden in de jaren

20L8 tot en met 2020 door een onttrekking uit de algemene reserve van respectievelijk
€ 300.000, € 200.000 en € 100.000;
De hogere kosten voor de verwerking van het afual veroorzaakt worden door een structurele
stijging van het aantal aangeboden tonnages afual;
Voor de afualstoffenheffing als uitgangspunt geldt dat de heffing kostendekkend moet zijn.

Overwegende dat:

Het stimuleren van de aanschaf van kleinere gr'rjze rolemmers de bewoners stimuleert meer afual

te scheiden en minder afual aan te bieden;
Bewoners gestimuleerd worden over te gaan op de aanschaf van een kleine grijze rolemmer, als

deze gratis in bruikleen aangeboden worden en als het prijsverschil tussen een kleine en grote

rolemmer groter wordt;
Uit onderzoek van RWS en gegevens van het CBS bl¡jkt dat in gemeenten met meer
tariefdifferentiatie op het afualaanbod over het algemeen meer afual gescheiden aangeboden
wordt. Hierdoor ontstaat minder restafual en hierdoor komen de kosten lager uit.
Een beperking van de stijging van de afualstoffenheffing de bewoners niet stimuleert het afual

beter te scheiden of minder afual aan te bieden;

Verzoekt het College:

ln de belastingverordening het prijsverschil tussen een grote en een kleine grijze rolcontainer te
verhogen van ca. € 50 naar ca. € L00;

Te onderzoeken of in de belastingverordening alternatieve inzamelingsvormen mogelijk zijn;

Te onderzoeken om de kleine grijze rolemmers gratis in bruikleen aan te bieden aan de

bewoners, die over willen gaan naar een kleíne grijze rolcontainer;
Eventuele tekorten die dreigen te ontstaan door de overstap van bewoners naar een kleine grijze

rolemmer te compenseren door een onttrekking uit de algemene reserve.
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En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekend door:

Heemstede But Klaasen
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