
 Memo 

Aan: gemeenteraad 

Cc:                                       

Van: Janine Kock 

Datum: 26 juni 2019 

Kenmerk: 50365 

Onderwerp: Financiële ontwikkelingen afvalstoffenbegroting 2016-2019 

 
Aan de leden van de gemeenteraad, 
 
Via deze memo wil ik u inlichten over de financiële ontwikkelingen rondom de afvalstoffenbegroting. 
De afvalstoffenbegroting is de laatste jaren gestegen. De centrale vraag is waar de verhoging aan te 
wijten is. Er wordt ook ingegaan op de vraag of de verhoging een relatie heeft met de invoering van 
een ander afvalinzamelsysteem per 1 januari 2017 (VANG). 
 
Deze memo is als volgt opgebouwd; 

1. Overzicht afvalstoffenbegroting 2016-2019 
2. Oorzaken kostenstijging 2016-2019  
3. Oorzaken inkomstenstijging 2016-2019 
4. Invloed VANG maatregelen op kosten en inkomsten 
5. Conclusie 

 

1. Overzicht afvalstoffenbegroting 
De afvalbegroting is een afzonderlijke begroting met inkomsten en uitgaven. Aan de inkomstenkant 
staan de geïnde afvalstoffenheffingen maar ook de vergoedingen die we ontvangen voor 
grondstoffen (gerecyclede afvalstoffen). Het gaat dan bijvoorbeeld over papier en plastics.  
 
Daarnaast staan alle uitgaven waaronder het inzamelen, de overslag, transport en verwerking van 
alle afval/grondstoffen. Ook zitten hierin kosten als; de veegwagens, de kringloop, 
voorlichtingskosten, juridische kosten, aanschaf containers, beheer containers, de aanschaf 
ondergrondse containers, zwerfafvalkosten, beleidskosten, salariskosten e.d.  
 
De inkomsten en uitgaven moeten met elkaar in evenwicht zijn en vormen de afvalstoffenbegroting. 
In de tabel hieronder het verloop van de afvalstoffenbegroting vanaf 2016. 
 

begrotingsjaar Totale uitgaven  
(vele verschillende posten) 

 

Totale inkomsten Deelinkomsten; 
Afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten  

Deelinkomsten: 
Grondstoffen en andere 

inkomsten 

2016 € 3.424.045 € 3.424.045  € 2.818.045 € 606.000 

2017* € 3.424.045 € 3.424.045 € 2.818.045 € 606.000 

2018 € 3.636.540 € 3.636.540 € 2.485.540 € 1.151.000 

2019 € 4.059.158 € 4.059.158 € 2.821.268 € 1.237.890 

*De begroting van 2016 is in 2017 geheel, onveranderd overgenomen. Eind 2016, toen de begroting moet worden opgesteld was het 
onduidelijk, door de nieuwe inzamelstructuur, hoe de verschillende in- en uitgave posten zich zouden ontwikkelen. In de loop van 2017 is 
hier inzicht in gekomen, en dit inzicht is gebruikt voor de begroting van 2018. 

 
Uit de tabel blijkt dat de uitgaven de afgelopen 4 jaar zijn gestegen met 18,5%. Daartegenover staat 
dat de inkomsten zijn meegestegen. De hogere kosten zijn in balans met de hogere inkomsten. De 
uitgaven en inkomsten zijn in evenwicht. 
 



2. Oorzaken uitgavenstijging 2016-2019 
Kostenstijging en indexering. 
De stijging in de laatste 4 jaar is 18,5 %, dat is 4,6 % per jaar. Deze stijging is deels te wijten aan de 
inflatie (indexatie). In afgesloten contracten zit meestal een artikel over de indexatie. De hogere 
uitgaven in de afvalstoffenbegroting is dus voor een deel te wijten aan deze indexatie.  
Daarnaast worden aflopende contracten vernieuwd zoals bijvoorbeeld bij het KCA (klein chemisch 
afval). Het contract is vernieuwd en duurder dan het oude contract. 
 
Kostenstijging door een ander inzamelsysteem 
Het is van belang te realiseren dat de situatie van het afval cq. grondstoffen inzamelen in een paar 
jaar tijd flink is veranderd. Het vergelijken van uitgaven in 2016 en 2019 is daarom niet correct. We 
hebben een ander afvalinzamelsysteem ingevoerd dat meer gericht is op het gescheiden ophalen van 
grondstoffen. De gemeente is overgestapt van 2 naar 4 containers. Alle oude, al afgeschreven 
containers zijn vervangen door nieuwe. Hiervoor zijn investeringen gedaan die worden afgeschreven 
in 10 jaar. Het zijn overigens kosten die, voor een deel, anders ook gemaakt zouden worden. De oude 
containers waren al jaren afgeschreven en elk jaar werden er steeds meer kapotte containers 
vervangen.  
De service voor het ophalen van grondstoffen aan huis is dus anders geworden, er moeten meer 
handelingen verricht worden. De kosten zijn hierdoor ook veranderd. De milieukundige resultaten 
van het andere inzamelsysteem zijn overigens zeer goed, het scheidingspercentage van het fijn 
huishoudelijk afval is gestegen van 52% in 2014 tot 76 % in 2018 (Bron; landelijke benchmark van het 
NVRD/Rijkswaterstaat). 
 
Er zijn op verschillende posten extra kosten gemaakt. Hieronder een aantal voorbeelden. De 
voorbeelden zijn deels toe te wijzen aan de VANG maatregelen en deels zijn het autonome 
ontwikkelingen: 

o de kapitaalslasten (afschrijving in 10 jaar) voor de aanschaf van de nieuwe rolcontainers  
€ 115.000 per jaar (de oude rolcontainers waren volledig afgeschreven en aan vervanging 
toe) (autonoom en VANG): 

o vergoeding voor SOPOIJ (Stichting Oud Papier Oude IJsselstreek). In de originele plannen is 
geen rekening gehouden met een vergoeding voor deze stichting, dit is dus een additionele 
kostenpost € 80.000 per jaar (VANG); 

o aanschaf van een nieuw containermanagement- systeem om het beheer van de 
rolcontainers te verbeteren € 45.000 per jaar (VANG): 

o overige kosten zoals inhuur experts, juridische kosten e.d. ongeveer € 25.000 per jaar 
(autonoom en VANG).  

o er zijn extra kosten gemaakt voor voorlichting aan de inwoners over het juist aanbieden van 
de grondstoffen, ongeveer € 15.000 per jaar (VANG); 

o plaatsen (steeds meer) ondergrondse containers, € 10.000 per container (autonoom). 
 

De inzamelaar van het afval/grondstoffen is per 1 januari 2018 veranderd. De gft, PMD en rest- 
afvalcontainers worden opgehaald door Buha, het oud papier zit nog bij firma Ter Horst. 
Het contract van Ter Horst (gft, PMD en rest) vóór 2018 en Buha per 2018 zijn niet helemaal 
hetzelfde. Er zit een verschil in de diensten die geleverd worden. De kosten van de diensten zijn 
echter nagenoeg gelijk gebleven. 
Wel vindt er jaarlijks een indexatie plaats waardoor de kosten hoger worden. 
 
Kostenstijging door marktwerking en de verstoorde PMD markt 
De prijzen van het verwerken van de afvalstoffen kunnen jaarlijks sterk schommelen. Ook de 
vergoedingen schommelen sterk. Het is een vrije markt waarbij landelijke en mondiale geopolitiek 
een rol speelt. De laatste jaren zijn, met name door een import verbod van China per 2018, de kosten 
voor het verwerken van PMD sterk gestegen. Daar tegenover staat dat de vergoedingen zijn gedaald 
(door een groot aanbod op de plasticmarkt).  



3. Oorzaken inkomstenstijging 2016-2019 
Naast een kostenstijging staat een inkomstenstijging. De inkomstenstijging is het gevolg van de 
verschillende maatregelen van het VANG. Hierdoor is een betere scheiding van de grondstoffen 
ontstaan. We krijgen een vergoeding voor de grondstoffen zoals plastic en papier. Ook zijn de 
verwerkingskosten van bijvoorbeeld restafval afgenomen door het VANG.  
 
De inkomsten van het PMD zijn gestegen, maar minder dan voorzien. Door de nieuwe 
inzamelmethodes is er veel meer PMD ingezameld dan voor 2017. Voor het ingezamelde PMD krijgt 
de gemeente een vergoeding. PMD als grondstof levert de gemeente nog steeds geld op. Echter door 
de gedaalde marktprijs voor het PMD en de hogere verwerkingskosten zijn de baten minder dan van 
te voren ingeschat en begroot.  
 

4. Invloed VANG maatregelen op kosten en inkomsten 
In deze paragraaf gaan we nader in op de vraag welke invloed de VANG maatregelen hebben gehad 
op de kosten van specifiek de afvalinzameling  en afvalverwerking. Er is vooral veel veranderd bij de 4 
grondstoffenstromen die met de rolcontainers aan huis worden opgehaald. Het gaat om oud papier, 
gft, PMD en restafval. Door de invoering van een andere manier van inzamelen zijn de hoeveelheden 
sterk veranderd, dit heeft effecten gehad op de verwerkingsprijzen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

o er wordt meer gft opgehaald, de verwerkingskosten in totaal zijn hierdoor hoger geworden, 
o de verwerkingskosten van het restafval zijn fors verminderd omdat de hoeveelheid restafval 

sterk is gedaald, 
o de kosten voor de verwerking van het PMD zijn hoger doordat er meer PMD is opgehaald en 

omdat de marktprijs (=kostprijs) per eenheid is gestegen. De inkomsten voor het PMD zijn 
ook gestegen, maar minder dan begroot. 

 
Hieronder een overzicht van de inzamel- en verwerkingskosten en de inkomsten van de 4  
belangrijkste afval/grondstoffen fracties (gft, PMD, papier en restafval) van het oude systeem in 2016 
en het nieuwe systeem in 2017 en 2018. (Let wel het gaat hier maar over een deel van de kosten die 
gemaakt worden, het zijn wel de kosten en inkomsten waar het nieuwe systeem veel invloed op heeft 
gehad). 

 

Invloed VANG maatregelen op de inzamel- en verwerkingskosten en de 
vergoedingen voor de grondstoffen (gft, PMS, papier en restafval). 

Vergelijking kosten van  2016- 2018 
Inzameling en verwerking van 4 
afval/grondstoffenstromen 
(gft, rest, papier, PMD) 

2016 
zonder vang 

2017 
met vang 

2018 
met VANG 

Restafval € 513.683 € 250.183 € 257.033 

Gft € 246.848 € 361.816 € 337.851 

PMD € 269.190 € 498.018 € 585.818 

OPK/ Papier* € 0 € 0 € 0 
Kosten verwerking € 1.029.721 € 1.110.018 € 1.180.701 

 

Kosten en inkomsten verwerking en inzameling van gft, PMD, papier en restafval 

Kosten verwerking € 1.029.721 € 1.110.018 € 1.180.701 

Kosten inzameling € 765.257 € 788,375 € 807.551 

Inkomsten grondstoffen € 553.063 € 1.071.789** € 1.103.515 

Netto kosten totaal € 1.241.914 €  816.603 € 884.737 
*er zijn geen verwerkingskosten voor het OPK, wel inzamelkosten (€ 2.225,-)  en inkomsten (€ 80.000,- gaat 
naar SOPOIJ). 
**dit jaar is er een boekhoudkundige correctie geweest; er zijn eenmalig 5 kwartalen als inkomsten geboekt i.p.v. 
4. 

 



Uit de tabel blijkt dat netto kosten (de uitgaven min de inkomsten) sterk zijn verminderd door het 
VANG. Als VANG niet zou zijn ingevoerd dan waren de netto kosten gestegen.  
 

5. Conclusie 
Over het verloop dan de verloop afvalstoffenbegroting 2016-2019 kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden; 
 
De feiten: 

o de afvalstoffenbegroting is de afgelopen jaren gestegen met 18.5 %; 

o de uitgaven en inkomsten in de begroting zijn met elkaar in evenwicht, beide zijn gestegen 

met 18.5 %. 

 
De belangrijkste oorzaken van de kostenstijging van de afvalstoffenbegroting van 4. 6 % per jaar zijn: 

o de kostenstijging is deels toe te schijven aan de inflatie (indexatie van prijzen uit contracten); 

o de aanpassingen van het afvalinzamelsysteem heeft geleid tot meer uitgaven zoals meer 

kapitaallasten (van de investeringen), de vergoeding voor SOPOIJ, meer ondergrondse 

containers, de aanschaf containermanagement systeem e.d.; 

o de kosten voor de vermarkting van het PMD zijn gestegen, en daarnaast is ook zijn de 

inkomsten per eenheid PMD minder geworden (het gaat om gederfde inkomsten cq er zijn 

minder inkomsten dan begroot). De oorzaak hiervan is de (mondiale) marktwerking bij de 

PMD verwerking. 

 

De belangrijkste oorzaak van de inkomensstijging van de afvalstoffenbegroting van 4.6 % per jaar is: 
o door een betere afvalscheiding zijn de hoeveelheden ingezameld PMD sterk gestegen, de 

inkomsten voor het PMD zijn hierdoor ook gestegen. 

 
De invloed van de VANG maatregelen op de afvalstoffenbegroting is: 

o de netto kosten van de verwerking en inzameling van de 4 afval fracties zijn sterk verminderd 

als gevolg van de VANG-maatregelen. Als VANG niet zou zijn ingevoerd dan waren de netto 

kosten gestegen.  

 
 
 
 


