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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door dhr. De Bruijn van de Fractie van CDA over 
Afvalstoffenheffing 2020 

 

Beantwoording van de vragen: 

Afgelopen weken hebben alle huishoudens in de gemeente Oudewater de belastingaanslag ontvangen met 
betrekking tot de afvalstoffenheffing, gebruiker woning. Wat opvalt, ook bij de inwoners van Oudewater, is 
de grootte stijging van de afvalstoffenheffing ten opzichte van 2019. In vergelijking met de tarieven van 
2019 geeft dit het volgende beeld:  
 

 2019 2020 stijging 

1 persoonshuishouden € 146,52 € 207,72 + 42% 

2 persoonshuishouden € 195,96 € 261,36 + 33% 2 persoonshuishoudens zijn m.i.v. 2020 

gelijkgesteld aan meerpersoonshuishoudens 

Meerpersoonshuishoude
ns  

€ 244,44 €261,36 + 7% 

 

In de Programmabegroting 2020-2023 staat op bladzijde 42 de volgende passage:  
De heffingen worden in 2020 verhoogd met 2,6%. Uitgezonderd onroerende zaakbelastingen 
(2,6%+2%+verhoging conform RIB 19R.00178), bruggelden (0%), marktgelden (5%), rioolrechten 
(10%+2,6%) en afvalstoffenheffing (17%+2,6%).  
 

 

Vraag 1: Wat verklaard het forse verschil met het percentage dat in de, door de raad goedgekeurde, 
programmabegroting op bladzijde 42 staat met de percentages zoals te zien in bovenstaande tabel. 
 

De raad heeft op 11 juli 2019 besloten tot een herziening van het heffingssysteem in 2020 voor o.a. de 
Afvalstoffenheffing (zie Raadsvoorstel 19R.00409). Doel hiervan was tot een eerlijkere verdeling van de 
kosten te komen. Hierbij is het tarief voor tweepersoonshuishoudens komen te vervallen.  
 

De kostenstijging voor het verwerken van afval is opgenomen in de door de Raad op 7 november 2019 
vastgestelde Programmabegroting 2020-2023 (corsanr 19R.00716). Als u de begrote kosten - zie  de 
bijlage bij vraag 2 - van 2019 (€ 841.816) en 2020 (€ 986.610) vergelijkt, blijkt dat de kosten voor 2020 met 
17% gestegen zijn.  
De genoemde 2,6% is een standaard indexering die bij de begrotingsuitgangspunten is vastgesteld. De 
stijging van 17%+2,6% uit de begroting is een stijging van de totale opbrengst die nodig is om de kosten te 
dekken. 
 

De vergelijking tussen de tarieven met vorig jaar en dit jaar gaat dus over een combinatie van de 
herschikking van de belastingen en heffingen (o.a. Afvalstoffenheffing) over verschillende typen 
huishoudens én de totale stijging in de begroting. 
 

 

Vraag 2: Afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn ten opzichte van de uitgaven. Daarom willen wij een 



 

 

gedetailleerde begroting ontvangen van uitgaven die ten laste worden gebracht van de afvalstoffenheffing 
in 2020 en het totaal aan inkomsten afvalstoffenheffing en eventuele subsidies die de gemeente ontvangt in 
2020 ter dekking van de kosten.  
 

Zie bijlage (Begroting Afval & Reiniging 2020, corsanr. 20.006441). 
 

Vraag 3: In de Raadsinformatiebrief d.d. 3 maart 2020, over de concept jaarrekening 2019 van de AVU, 
staat dat de jaarrekening voor Oudewater een positief saldo laat zien van € 24.973,=. Is dit positieve 
resultaat 2019 al verrekend in de tarieven afvalstoffenheffing 2020. Zo niet wanneer gebeurt dat dan.  
  
Dit positieve resultaat is niet verrekend in de tarieven van de Afvalstoffenheffing 2020. Dit is ook niet 
mogelijk omdat de concept-jaarrekening 2019 van de AVU nog niet bekend was op het moment dat wij de 
begroting van 2020 opstelden, die als basis dient voor het bepalen van de tarieven van de 
Afvalstoffenheffing 2020. Bij de begroting 2021 is er een nieuw moment om uitgaven en inkomsten, 
inclusief benodigde voorziening af te wegen. 
 

De lasten en baten van een bepaald dienstjaar moeten geboekt worden op dat betreffende boekjaar. Daar 
ziet de accountant ook op toe. Een eventueel positief resultaat in 2019 op het gebied van Afval en Reiniging 
zal in een dan bij de jaarrekening te vormen voorziening worden gestopt. Omdat zo een voorziening er nu 
nog niet is, komt een eventueel negatief resultaat ten laste van de algemene exploitatie.  
 

 

 

 

 

Bijlagen: 
 

      -      De ingekomen brief met corsanr. 20.000181 

- Begroting Afval & Reiniging 2020, corsanr. 20.006441  
. 

 

 

 

 

 

De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     

ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 

 



Gemeente Oudewater  -meerjarenbegroting 2019 -2022 GEMEENTE OUDEWATER

BASIS VOOR DE MEERJARENBEGROTING 2020-2024

extern product 2019 begroting 2020

Uitgaven

67300010 algemeen beleid inzameling afval 155.450,00        189.400,20        

67300011 inzamelen rest- en gft afval 234.974,00        294.929,00        

67300012 inzameling papier 76.250,00          78.400,00           

67300013 verwerking restafval 210.646,00        218.502,00

67300014 inzamelen en verwerken glas 14.167,00          14.500,00           

67300015 overige afvalstromen afvalbrengstation 51.000,00          53.000,00           

67300017 Kunststofinzameling 99.329,00          137.879,00        

subtotaal lasten 841.816,00        986.610,20        

BTW 21% (extracomptabel) ivm btw comp.fonds 117.720,00        117.720,00        

959.536,00        1.104.330,20     

60400120 algemene kosten financiën Oninbaar belastingen (6040.0120/44.802)        vast 5.000,00 5.000,00

66300011 inkomensvoorzieningen Kwijtschelding (6630.0011/44.801)                    vast 24.000,00 24.000,00

62100012 elementenverharding Straatvegen  (6210 0012/38.503)                 vast deel 24.500,00 24.500,00

TOTAAL LASTEN IN HET TARIEF VERREKEND 1.013.036,00    1.157.830,20     

Inkomsten

67300010 algemeen beleid inzameling afval 13.000,00          11.000,00           

67300012 inzameling papier 37.500,00          52.900,00           

67300014 inzamelen en verwerken glas 16.256,00          16.900,00           

67300015 overige afvalstromen afvalbrengstation 13.000,00          13.000,00           

67300017 Kunststofinzameling 80.000,00          105.000,00        

67300019 baten afvalstoffenheffing teruggave Afvalstoffenbelasing -                       30.100,00-           (negatieve inkomsten)

baten afvalstoffenheffing inkomsten Afvalstoffenheffing 829.635,00        995.910,45

TOTAAL BATEN 989.391,00        1.164.610,45     

tekort 23.645,00-          6.780,25             

TEKORT OVERSCHOT



Vragen art. 32 RvO van de CDA-fractie.     
 

 
Geacht College, 
 
Afgelopen weken hebben alle huishoudens in de gemeente Oudewater de belastingaanslag 
ontvangen met betrekking tot de afvalstoffenheffing, gebruiker woning. 
Wat opvalt, ook bij de inwoners van Oudewater, is de grootte stijging van de afvalstoffenheffing ten 
opzichte van 2019. 
In vergelijking met de tarieven van 2019 geeft dit het volgende beeld: 
 

 2019 2020 stijging  
1 persoonshuishoudens € 146,52 € 207,72 + 42%  
2 persoonshuishoudens € 195,96 € 261,36 + 33% 2 persoonshuishoudens zijn m.i.v. 2020 

gelijkgesteld aan meerpersoonshuishoudens 
Meerpersoonshuishoudens € 244,44 € 261,36 + 7 %  

 
In de Programmabegroting 2020-2023 staat op bladzijde 42 de volgende passage: 
 
 De heffingen worden in 2020 verhoogd met 2,6%. Uitgezonderd onroerende zaakbelastingen 
(2,6%+2%+verhoging conform RIB 19R.00178), bruggelden (0%), marktgelden (5%), rioolrechten 
(10%+2,6%) en afvalstoffenheffing (17%+2,6%). 
 
Vraag 1: Wat verklaard het forse verschil met het percentage dat in de  
, door de raad goedgekeurde, programmabegroting op bladzijde 42 staat met de percentages zoals te 
zien in bovenstaande tabel. 
 
Vraag 2: Afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn ten opzichte van de uitgaven. Daarom willen 
wij een gedetailleerde begroting ontvangen van uitgaven die ten laste worden gebracht van de 
afvalstoffenheffing in 2020 en het totaal aan inkomsten afvalstoffenheffing en eventuele subsidies 
die de gemeente ontvangt in 2020 ter dekking van de kosten. 

Vraag 3: In de Raadsinformatiebrief d.d. 3 maart 2020, over de concept jaarrekening 2019 van de 
AVU, staat dat de jaarrekening voor Oudewater een positief saldo laat zien van € 24.973,=. 
Is dit positieve resultaat 2019 al verrekend in de tarieven afvalstoffenheffing 2020. Zo niet wanneer 
gebeurt dat dan.  
 
Wij ontvangen de antwoorden graag schriftelijk binnen de gestelde termijn. 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Kees de Bruijn 
Raadslid CDA 
13 maart 2020 
 
 


