
 
 

 
Motie ‘Matrix teruggave huisafval’ 
 

 
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: 
 

- In de begroting een apart bedrag van € 48.300,00 euro is opgenomen voor de teruggave om 
mensen te stimuleren minder vaak afval aan te bieden; 

- Elk huishouden hiervoor even veel betaalt binnen de afvalstoffenheffing, namelijk € 48.300 / 
4.203 (aantal huishoudens) = € 11,49 per huishouden; 
 

Overwegende dat: 
 

- Dezelfde prestaties hetzelfde beloond moeten worden; 
- Voor eenpersoonshuishoudens het eenvoudiger zal zijn om minder afval aan te bieden dan 

voor twee- of meerpersoonshuishoudens. Daarom is, waar voor twee- of 
meerpersoonshuishoudens vanaf categorie 2 (aantal aanbiedingen) teruggave wordt 
opgebouwd, de opbouw van teruggave voor eenpersoonshuishoudens pas vanaf categorie 5 
begint; 

- De prestaties voor aantal aanbiedingen minicontainer en aantal aanbiedingen ondergrondse 
container in dezelfde categorie gelijk is; 

- Voor elk huishouden uiteindelijk een gelijke maximale teruggave kan worden bereikt; 
 

 
Draagt het college op om: 
 

- In de voor te leggen Verordening Afvalstoffenheffing niet uit te gaan van de onderstaande 
matrix (op basis van de voorgaande jaren): 
 

  aantal aanbieding teruggave 

              

  minicontainer verzamelcontainer meerpersoons eenpersoons 

  van  tot van  tot huishoudens huishoudens 

cat. 1 20x 26x 96x 150x € 0,00 € 0,00 

cat. 2 17x 19x 81x 95x € 5,00 € 0,00 

cat. 3 14x 16x 66x 80x € 10,00 € 0,00 

cat. 4 11x 13x 51x 65x € 15,00 € 0,00 

cat. 5 8x 10x 36x 50x € 20,00 € 5,00 

cat. 6 5x 7x 21x 35x € 25,00 € 10,00 

cat. 7 0x 4x 0x 20x € 30,00 € 15,00 

 
- Maar uit te gaan van de hieronder voorgestelde matrix: 

 



  aantal aanbieding teruggave 

              

  minicontainer verzamelcontainer meerpersoons eenpersoons 

  van  tot van  tot huishoudens huishoudens 

cat. 1 20x 26x 96x 150x € 0,00 € 0,00 

cat. 2 17x 19x 81x 95x € 5,00 € 0,00 

cat. 3 14x 16x 66x 80x € 10,00 € 0,00 

cat. 4 11x 13x 51x 65x € 15,00 € 0,00 

cat. 5 8x 10x 36x 50x € 20,00 € 10,00 

cat. 6 5x 7x 21x 35x € 25,00 € 20,00 

cat. 7 0x 4x 0x 20x € 30,00 € 30,00 

 
 

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 
 

 


