Amendement/motie begroting Tarief afvalstoffenheffing
De gemeenteraad van Ouder-Amstel bijeen in haar vergadering op 8 november 2018
Constaterende dat:
- Het tarief voor de afvalstoffenheffing in 2019 met €91,- omhoog gaat en dat de komende
jaren nog aanvullende stijgingen verwacht kunnen worden.
- De afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel in vergelijking met omliggende gemeentes beperkt
blijft, maar als het gaat om de totale lokale lasten Ouder-Amstel hierdoor een duurdere
gemeente wordt.
- Er mogelijkheden zijn om het tarief van de afvalstoffenheffing omlaag te brengen door te
snijden in de kosten terwijl dit beperkte milieu-effecten heeft
- Ouder-Amstel in de prognose voor scheiding van afvalstoffen achterblijft bij de VANGdoelstellingen ondanks de geplande aanpassingen aan het inzamelsysteem voor afval.
Overwegende dat:
- Het onwenselijk is dat bewoners geconfronteerd worden met zo’n forse stijging van de
afvalstoffenheffing afgezet tegen het milieurendement.
- Het wenselijk is om meer afval te scheiden, omdat:
1. dit bijdraagt aan een beter milieu
2. de kosten voor afval verder zullen toenemen wanneer niet meer afval gescheiden
wordt
- Dit bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen vastgesteld door de raad op 15 juni
2017 om de nationale VANG-doelstelling te behalen (75% bronscheiding en 100 kilo restafval
per inwoner tussen 2020 en 2025)
- De invoering van een DIFTAR-systeem kan bijdragen aan het verbeteren van de
bronscheiding.
Besluit:
- Het tarief voor de afvalstoffenheffing omlaag te brengen met €25,09 door de maatregelen te
nemen conform het memo van het college 30 oktober 2018 en de geplande inkomsten in de
begroting hierop aan te passen.
- Zo snel als mogelijk, maar uiterlijk op 1 januari 2020, een systeem van DIFTAR in te voeren
dat er voor zorgt dat de kosten voor afvalinzameling verder omlaag kunnen worden gebracht
en het milieurendement verhoogt.
- Het college op te dragen in het hiervoor genoemde voorstel aandacht te besteden aan de
bescherming van de privacy van de gebruikers van het nieuw in te voeren systeem ter
bevordering van een betere bronscheiding.
- In dit voorstel ook mee te willen laten nemen eventueel aanvullende manieren om de
bronscheiding te verbeteren, zoals belonen voor inleveren gescheiden afval.
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