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Motie  

bouw de compensatie afvalstoffenheffing over langere tijd af  

 

Voorstel nr. 2 
 

Onderwerp/ontwerpbesluit: Programmabegroting 2019-2022  

  

De raad van de gemeente Doesburg in vergadering bijeen d.d. 25 oktober 2018, 

 

- gelezen de programmabegroting 2019-2022; 

- gehoord de gevoerde discussie omtrent de afvalstoffenheffing; 

 

Constaterende dat; 

- de raad de afgelopen twee jaar een compensatie afvalstoffenheffing heeft toegepast; 

- het wegvallen van de compensatie gepaard zou gaan met een positieve herijking van de 

tarieven; 

- in de begroting staat opgenomen, dat ’De totale lastendruk voor afvalstoffenheffing, 

rioolheffing en OZB jaarlijks niet meer mag stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie’; 

- de 15,3% stijging die voor 2019 begroot staat meer is dan de reguliere inflatiecorrectie van 

2,3% 

- het wegvallen van de compensatie over een meerjarig tijdspad plaats zou moeten vinden; 

- hiervoor nader onderzoek en planvorming voor nodig is; 

 

Draagt het college op: 

1. Voor 2019 de opbrengst van de afvalstoffenheffing met maximaal 2,3% inflatiecorrectie te 

verhogen; 

2. Om tot maximaal € 200.000,00 te onttrekken aan de algemene reserve om de 

afvalstoffenkosten te compenseren; 

3. Uiterlijk in juni 2019 met een plan te komen om de compensatieafbouw over meerdere jaren 

na 2019 te verwerken; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Namens de fractie van de VVD: 
 

Dhr. B.J.M. Korporaal 
 

 

 
Namens de fractie van PvdA / GroenLinks 
 

Dhr. C.H. van Immerzeel 
 

 

 
Namens de fractie van Stadspartij Doesburg: 
  

Dhr. D.J.C.A.M. van Sommeren 
 
  

 

 
Namens de fractie van de SP: 
 

Mw. H. Melissen 
 

 

 
Namens de fractie van D66: 
 

Dhr. W. van Ditmars 
 

 

  

       

Motie: 

 
Deze motie is  aangenomen / overgenomen / verworpen  in de vergadering van 25 oktober 2018. 

 

 

............................................, griffier.  

 

 

Toelichting: 

 

Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2019-2022 is gebleken dat de compensatie 

afvalstoffenheffing tezamen met de compensatie OZB en Rioolheffing afloopt. Dit heeft een zeer 

negatief effect op de verwachte afvalstoffenheffing met een verwachte stijging van 15,3%.  

De verwachting was dat door de nieuwe milieustraat en de eigenlijke invoering van het nieuwe 

afvalinzamelingssysteem per 2018 de tarieven over 2019 herzien zouden kunnen worden. De 

invoering van het nieuwe inzamelingssysteem is met een jaar uitgesteld en er heeft zodoende nog 

geen herziening van de tarieven plaats gevonden. 

De 15,3% stijging is natuurlijk een te grote stijging en de indienende partijen willen met deze motie dat 

deze afbouw over meerdere jaren in een geleidelijker tempo wordt uitgesmeerd in plaats van ineens.  
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In de begroting is daarnaast opgenomen dat de belastingtarieven niet meer zouden mogen stijgen dan 

met het inflatiecorrectie cijfer. Voor onze inwoners en bedrijven zal de afvalstoffenheffing zodoende 

niet meer mogen stijgen dan met het inflatiecorrectie cijfer. In 2019 zal dit 2,3 % zijn. 

De motie zorgt ervoor dat er volgend jaar maximaal 200.000,- beschikbaar komt om de tarieven met 

maar maximaal 2,3% ter verhogen. Om de tarieven geleidelijk weer aan te passen naar een scenario 

zonder compensatie wordt het college verzocht om hiervoor in juni 2019 met een plan te komen. 

Hierdoor ontstaat er voldoende ruimte om dit te onderzoeken en naar de raad te komen met een 

voorstel.  


