
 
 
 
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 10 december 2009 

 

 
Bundel nr. 12 
 
 
Onderwerp  : Afvalstoffenheffing 2010 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2010 vaststellen. 
 
 
 
Inleiding 
Voor de afvalstoffenheffing geldt als uitgangspunt dat deze de kosten voor het verwijderen van de 
huishoudelijke afvalstoffen 100% dient te dekken. Als basis voor 2010 geldt de tijdens de raadsvergadering 
van 12 november 2009 vastgestelde begroting 2010. Om de 100% kostendekking voor 2010 te realiseren 
dienen de huidige tarieven van € 155,28 (eenpersoonshuishouding) en € 251,04 (meerpersoonshuis-
houding) per 1 januari 2010 te worden gewijzigd in respectievelijk € 168,00 en € 261,00. Dit is alleen 
mogelijk via een door de raad vastgestelde verordening. De tarieven voor de extra containers blijven 
ongewijzigd. De berekening van de tarieven en de nieuwe verordening zijn als bijlage aan dit voorstel 
toegevoegd. 
 
Samenvatting 
In de gemeente Oude IJsselstreek geldt als uitgangspunt dat de kosten voor het verwijderen van de 
huishoudelijke afvalstoffen 100% gedekt dienen te worden door de afvalstoffenheffing. Hiertoe moeten de 
huidige tarieven van € 155,88 (eenpersoonshuishouding) en € 251,04 (meerpersoonshuishouding) voor 
2010 te worden gewijzigd in respectievelijk € 168,00 en € 261,00. Dit wordt geregeld in de nieuwe 
verordening.  
 
Meetbaar effect 
Door het vaststellen van de nieuwe verordening kunnen vanaf 1 januari 2010 de aangepaste tarieven in 
rekening worden gebracht. 
 
Argumenten 

 
1.1 Zonder wijziging of vaststelling van een nieuwe verordening is het niet mogelijk om de verhoogde 

tarieven in rekening te brengen. 
u heeft besloten om ook in 2010 de kosten van het verwijderen van de huishoudelijke afvalstoffen 
volledig te laten dekken door de afvalstoffenheffing. Een verhoging van de tarieven is alleen mogelijk 
door deze door u te laten vaststellen.  

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
De aanpassing is verwerkt in de begroting 2010. 
 
Uitvoering 
 
Planning: - 10 december 2009 vaststelling door de gemeenteraad 
  - week 52 publicatie via de openbare bekendmakingen 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 


