
 
 
 
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 10 december 2009  

 

 
Bundel nr. 12 
 
 
Onderwerp  : Reinigingsrechten 2010 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2010 vaststellen. 
 
 
 
Inleiding 
Naast de afvalstoffenheffing voor huishoudens wordt er in de gemeente Oude IJsselstreek voor de 
verwijdering van afvalstoffen een reinigingsrecht geheven bij bedrijven, instellingen en verenigingen die op 
vrijwillige basis hun afval afvoeren via de gemeente. Omdat daarbij als uitgangspunt een 100% 
kostendekking geldt, dient het huidige tarief van € 211,20 (grijze mini-container) voor 2010 te worden 
aangepast in € 216,96. De wijzigingen zijn alleen mogelijk via een door de raad vastgestelde verordening. 
Het tarief voor de groene mini-container (€ 84,60) en milieu-box (€ 27,--) blijft ongewijzigd. De nieuwe 
verordening plus de berekening van de tarieven is aan dit voorstel toegevoegd. 
 
Samenvatting 
In de gemeente Oude IJsselstreek kunnen bedrijven, instellingen en verenigingen hun afval vrijwillig laten 
afvoeren door de gemeente. De prijzen voor de huur van de grijze (€ 211,20) mini-container dient voor 2010 
te worden verhoogd naar  € 216,96. Dit wordt geregeld in de nieuwe verordening. Het tarief voor de groene 
mini-container (€ 84,60) en milieu-box (€ 27,--) blijft ongewijzigd. 
 
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 voor het vrijwillig door de gemeente te laten verwijderen van 
afvalstoffen door bedrijven, instellingen en verenigingen 100% te laten dekken door de reinigingsrechten. 
Het huidige tarief van de grijze mini-container dient voor 2010 te worden aangepast. Dit is alleen mogelijk 
door deze in een verordening 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, 
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secretaris    burgemeester 



 
 


