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Motie ‘Mínder (meer) betalen voor afvalscheiding’
De Raad van de gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 7 november 2019, ter behandeling van de Begroting
2020-2023, 

Constaterende dat:
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G19.1101
» De afvalstoffenheffing vanaf 2014 t/m 2019 is gestegen van 206 Euro tot 303 Euro gemiddeld (vast â 

variabel) voor een huishouden, en deze voor 2020 is geraamd op 327 Euro;
» In die periode het gemiddelde aandeel van de afvalstoffenheffing in de totale lokale woonlasten (OZB, 

rioolheffing, afvalstoffenheffing) bij een huishouden is gestegen van 2407o in 2014 tot 3407o in 2019 en voor 
2020 dit 3507o is;

* Dat deze stijging voor een groot deel wordt veroorzaakt door externe factoren zoals de landelijk gestegen 
kosten van afvalverwerking;

* De totale gemiddelde lokale woonlasten voor huishoudens in 2014 858 Euro waren, en in 2020 waarschijnlijk 
(afhankelijk van het variabele gedeelte) 924 Euro zullen zijn, en daarmee bijna 8“/o zijn gestegen;

» Tweederde van de hogere lokale lasten in 2020 verklaard wordt door de hogere afvalstoffenheffing;

Overwegende dat:

» Per 1/1/2020 ‘Afval scheiden loont’ omwille van milieudoelstellingen via tariefdifferentiatie (diftar) wordt 
ingevoerd;

» Aanvankelijk gedacht werd en gecommuniceerd werd dat diftar goedkoper is;
» Zonder invoering van diftar de tarieven voor de afvalstoffenheffing nog hoger geweest zouden zijn;
» De hogere gemiddelde afvalstoffenheffing verkeerde verwachtingen kan wekken over het financiële voordeel 

van het nieuwe afvalbeleid;
* Dit minder de gewenste en beoogde stimulans geeft het afval goed te scheiden;
* Dit eigenlijk moeilijk is uit te leggen aan onze inwoners;
» Besparingen op de afvalstoffenheffing voor een huishouden elders in de begroting moeten worden 

opgevangen, maar de begroting hier niet in voorziet.
» We uitgaan van kostendekkende tarieven.

Gehoord:

» De mededeling van het college van 1 oktober 2019 (in l-Babs op 31/10), dat de septembercirculaire een 
positief gecorrigeerd beeld van de begroting geeft;

» De beraadslagingen over de afvalstoffenheffing in de meningsvormende raad van 16 oktober 2019;

Verzoekt het college:

» Te onderzoeken of de afvalstoffenheffing in 2020 naar beneden bijgesteld kan worden, en zo nodig ook naar 
het vastrecht- en het variabel deel te kijken;

» Het resultaat hiervan in december in de raad brengen met 1 of meerdere voorstellen, en te verwerken in de 
leges/tabel belastingverordening 2020 en in de begroting (via begrotingswijziging);

* De inwoners via Nieuwkoop Nieuws te informeren over het feit en de redenen dat diftar minder in de 
portemonnee gaat lonen dan oorspronkelijk voorgehouden;

» De mogelijkheden onderzoeken om de voorziening egalisatiefonds afvalstoffenheffing die op 0 staat, te vullen 
om fluctuaties in de toekomst af te vlakken;

» Samen met andere Cyclus gemeenten een lobby te starten om Cyclus de optimalisatiemogelijkheden in kaart 
te laten brengen gericht op kostenverlagingen voor onze inwoners.

En gaat over tot de orde van de dag,
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