Amendement Kwijtschelding Afvalstoffenheffing

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 15 juni 2017 ter bespreking van de
Kadernota 2018,
Constaterende dat bij hoofdstuk 4. Onontkoombare Knelpunten
• Het bedrag aan kwijtscheldingen de afgelopen jaren van € 1,0 mln. is gestegen naar circa €
1,5 mln. € 440.000,- van dit bedrag kan niet worden opgevangen in de exploitatie van "afval".
Deze tegenvaller wordt tot op heden gedekt uit de bestemmingsreserve "Afval" Met dit
beleid is de reserve in 2018 uitgeput.
• Volgens het college binnen de tariefstelling van de afvalstoffenheffing volgens het college nu
3 mogelijkheden zijn om vanaf 2019 het tekort te dichten
Overwegende dat,
• Het niet duurzaam is om noodzakelijke oplossingen voor het afdichten van het tekort als
gevolg van kwijtscheldingen door te schuiven naar een volgende gemeenteraad.
• het tekort als gevolg van kwijtschelding niet op de huidige betalers moet worden afgewend.

Van mening zijnde dat:
• Er met de nieuwe gemeenteraad een debat moet worden gevoerd om het bestaande
tariefstelsel waarin elk huishouden eenzelfde tarief voor afvalstoffenheffing betaalt met
ingang van belastingjaar 2019 af te schaffen en daarvoor een stelsel in te voeren waarbij de
hoogte van het tarief afhankelijk is van de grootte van het huishouden en waarbij rekening is
gehouden met het afvalaanbod.
• Door geleidelijk niet langer kwijtscheldingslasten toe te rekenen aan het tarief en verdere
efficiencyverbeteringen van afvalinzameling kan het tarief afvalstoffenheffing in de nieuwe
collegeperiode dalen ten opzichte van 2018.
Spreekt uit:
Om mogelijkheid 1. Een eenmalige extra stijging van 3,5 % van de afvalstoffenheffing ten laste van de
huidige betalers te schrappen
en te vervangen door:
1. Afvalstoffenheffing voor gezinnen en alleenstaanden worden verlaagd, waarbij differentiatie
in tarief zal gelden. Door geleidelijk niet langer de kwijtscheldingslasten toe te rekenen aan
het tarief en verdere efficiencyverbeteringen van afvalstoffenheffing kan het tarief omlaag.
Kwijtscheldingslasten worden gefaseerd en met ingang van 2020 in het geheel niet meer aan
het tarief afvalstoffenheffing worden toegerekend.

