
 
 

 
Motie ‘Eén- en meerpersoonshuishoudens Afvalstoffenheffing’ 
 

 
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: 
 

- Het wijzigen van het systeem voor het berekenen van de afvalstoffenheffing door van 3 naar 2 
categorieën te gaan (één- en tweepersoonshuishoudens i.p.v. één-, twee- en 
meerpersoonshuishoudens) de verdeling voor eenpersoonshuishoudens relatief negatiever en 
voor meerpersoonshuishoudens relatief positiever uitvalt; 

- Er in het brandbaar afval nog circa 30 procent recyclebaar afval aanwezig is; 
- Door beter te scheiden nog circa € 100.000 euro te besparen is; 
- We tot 2022 de afval via een gemeenschappelijke regeling inzamelen; 
- De organisatie Oudewater - Woerden eigen ophaalwagens heeft; 
- Het huidige systeem en de gemaakte afspraken voor 2021 niet tijdig kunnen worden herzien; 

 
Overwegende dat: 
 

- De gemeenteraad nog geen resultaten van de impuls (teruggave afvalstoffen) om minder afval 
aan te bieden heeft gezien, echter dat het teruggavebedrag ogenschijnlijk laag is; 

- De afvalstoffenheffing een betere en eerlijkere verdeling verdient; 
- Betere scheiding en verminderen van afvalstromen goed is voor het milieu en een behoorlijke 

financiële besparing van de kosten kan opleveren; 
- Inwoners decentraal (thuis) kunnen bijdragen aan het verminderen van brandbaar en te 

composteren afval; 
 

 
Draagt het college op om: 
 

- Voor de kadernota bij de programmabegroting 2022 – 2025 (voorjaar 2021) een voorstel aan 
de raad voor te leggen voor het verwerken van afval met bijbehorende tarieven van de 
afvalstoffenheffing. Uitgangspunten daarbij zijn: 

• Terugbrengen van 3 categorieën, namelijk één-, twee- en meerpersoonshuishoudens, 
voor het berekenen van de afvalstoffenheffing; 

• Verbeteren impuls voor het verminderen van brandbaar afval;  

• Een impuls voor het beter scheiden van het afval; 

• Een impuls om groenafval zelf te composteren; 

• Een financieel vergelijk tussen de huidige transporteur/ophaaldienst versus het ophalen 
van het afval door de eigen organisatie; 

• Een zo efficiënt mogelijke invulling van het stadserf, waarbij de kosten verminderen of 
minimaal gelijk blijven en de dienstverlening (openingstijden) verbeteren; 

 
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 
 

 


