
 
 

 
Motie ‘Afvalstoffenheffing 2021’ 
 

 
Onderwerp: Programmabegroting 2021 - 2024 
 

 
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 17 november 2020. 
 

 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, 
 
Constaterende dat: 
 

- Bij het herzien van de afvalstoffenheffing voor 2020 naar twee in plaats van drie categorieën in 
de uitwerking is gebleken dat de eenpersoonshuishoudens relatief een behoorlijke grotere 
verhoging hebben ontvangen dan de twee- en meerpersoonshuishoudens; 

- In de huidige systematiek kosten verdeeld worden in vaste en variabele kosten; 
- Dit behoorlijk negatief voor de eenpersoonshuishoudens en behoorlijk positief voor de 

meerpersoonshuishoudens uitpakt; 
 
Overwegende dat: 
  

- De huidige verdeling eerlijk lijkt maar moeilijk is uit te leggen; 
- Door de totale kosten anders te verdelen deze ongelijke verdeling gedeeltelijk hersteld wordt; 
- Op basis van de meest recente cijfers de tarieven zijn: 

• Eenpersoonshuishoudens      € 225,00 

• Meerpersoonshuishoudens    € 294,00 
- Uit berekeningen (bijgevoegd) blijkt dat de meest eerlijke verdeling is dat 

eenpersoonshuishoudens 22% van de totale lasten (€ 1.135.000) voor hun rekening nemen 
en meerpersoonshuishouden 78% van de totale lasten (€1.135.000) opbrengst voor hun 
rekening nemen; 

- Dit – uitgaande van de gewenste en benodigde opbrengst van € 1.135.000 -  uit zou komen 
op een nieuw tarief voor: 

• Eenpersoonshuishoudens      € 195,00  

• Meerpersoonshuishoudens    € 305,00 
 

 
Draagt het college op om: 
 

- De Verordening Afvalstoffenheffing conform de bovenstaande vernieuwde verdeling op te 
laten stellen; 

- Deze verordening aan de gemeenteraad voor te leggen tijdens de raadsvergadering van 17 
december 2020; 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Ondertekening en naam: 
 
 
 
R.A. van den Hoogen     J. Broere 
Fractie Onafhankelijken                 Fractie CU/SGP 
                                    



 
De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 17 november 2020. 
 
Stemverhouding:  Fracties voor:     Fracties tegen: 
        
   ……………………………   …………………………. 
   
   …………………………...   …………………………. 
 
De griffier,     De voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt                  drs. D.C. de Vries 
 

 


