Amendement Kwijtschelding Afvalstoffenheffing
De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 2 0 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 miljoen is gestegen naar circa €
1,5 miljoen. € 440.000,- van dit bedrag kan niet worden opgevangen in de exploitatie van
“afval”. Deze tegenvaller wordt tot op heden gedekt uit de bestemmingsreserve "Atval” 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,
•
de huidige uitgangspunten afvalstoffenheffing ( vlak tarief voor alle huishoudens ongeacht uit
hoeveel personen een huishouden bestaat) geen enkele prikkel geeft om minder restafval aan te
bieden.
•
Het kwijtscheldingsbeleid (integrale verordening inzake kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen) niet toekomstbestendig is .
•
In Rotterdam nog maximaal 50% van de afvalstoffenheffing kan worden kwijtgescholden.
Van mening zijnde d a t :
•
Er op een andere wijze een oplossing moet worden gevonden voor het afdichten van het
tekort als gevolg van kwijtscheldingen.
•
De oplossing niet alleen gezocht moet worden binnen de mogelijkheden van de huidige
tariefstelling van de afvalstoffenheffing
•
Een debat moet plaatsvinden over het kwijtscheldingsbeleid conform de vastgestelde
methodiek in Rotterdam.
•
Een debat moet plaatsvinden over invoering tariefdifferentiaties afvalstoffenheffing om te
bewerkstelligen dat Dordtenaren minder afval aanbieden.
Spreekt uit:
Op pagina 16 onder punt 9. Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing als punt 4 toe te voegen:
4. Een debat te voeren over
A.

de noodzaak om - conform het vastgestelde beleid in Rotterdam - nog maximaal 50%
kwijtschelding te verlenen voor de afvalstoffenheffing en na te gaan hoeverre het tarief
afvalstoffenheffing hierdoor verlaagd kan worden.

B.

het invoeren van tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing op basis van aangeboden afval.
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