Ons kenmerk

InProces BBV: 2020-0152693

Ontwerp besluit

Raadsgriffie
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van dinsdag
10 november 2020 inzake vaststellen Grondstoffenbeleid gemeente
Dordrecht 2021-2030;
gelet op de Wet Milieubeheer;
gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet;

besluit:

1. de beleidsnotitie "Grondstoffenplan Dordrecht 2021–2030" vast te stellen,
inclusief de daarin opgenomen uitgangspunten:
 verbeteren van de service op herbruikbare afvalstoffen (grondstoffen);
 versoberen van de dienstverlening op restafval;
 invoeren van maatwerk voor doelgroepen (ouderen, beperkte mobiliteit,
etc.);
 waar mogelijk keuzevrijheden voor inwoners;
 invoeren van tariefdifferentiatie en -prikkels;
2. de volgende servicemaatregelen uit fase 1 vanaf dan wel in de loop van 2021 te
treffen:
 het verhogen van de inzamelfrequentie voor PBD naar iedere week voor
40.000 aansluitingen;
 het uitdelen van een minicontainer voor PBD die elke twee weken wordt
geleegd voor 11.000 aansluitingen;
 het verlagen van de inzamelfrequentie voor restafval naar eens in de vier
weken;
 het verhogen van de inzamelfrequentie van bioafval (GFT) naar eenmaal per
week in de warmste periode vanaf juni tot en met augustus;
 het invoeren van een tarief voor het laten ophalen van grof restafval;
 het tarief voor het ophalen van grof vuil vanaf 2021 vast te stellen op € 20,inclusief btw per afspraak;
3. de lopende inzamelproeven tot de implementatie van de voornoemde
servicemaatregelen te continueren;
4. de volgende financiële maatregel met ingang van 2022 te treffen, tot het
moment waarop diftar wordt ingevoerd:
 differentiëren van het afvalstoffenheffing tarief voor éénpersoons en
meerpersoons huishoudens;
 het tarief voor éénpersoons huishoudens 5% lager stellen dan het tarief voor
meerpersoons huishoudens;
5. het in de startnotitie grondstoffenbeleid vastgestelde uitgangspunt 'de vervuiler
betaalt' te betrekken bij de discussie in 2021 over het lokale lastenbeleid;
6. het voorgestelde proces voor implementatie van het "Grondstoffenplan
Dordrecht 2021-2030" en de bijbehorende fasering vast te stellen:
 fase 1: 2021-2025: Invoeren van serviceprikkels om het aanbieden van
restafval te verminderen en het aanbieden van gescheiden herbruikbare
grondstoffen te verbeteren;
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 evaluatie 2023: Evaluatie van de resultaten van de maatregelen van fase 1
op het gebied van de doelstellingen, alsmede de ontwikkeling van de
afvalstoffenheffing;
 fase 2 2023-2024: Opstellen en ter goedkeuring aanbieden van het
implementatieplan voor de invoering van een tariefprikkel op restafval;
 voorbereidings- en testfase: 2024-2025: Technische implementatie van de
tariefprikkel en uitvoering testen samen met de inwoners van Dordrecht;
 fase 2: 2026: Invoering van een tariefprikkel op restafval;
7. indien niet wordt ingestemd met beslispunten 2.5 en 2.6, dus geen tarief voor
ophalen van grofvuil wordt ingevoerd, de tarieven voor de afvalstoffenheffing
extra te verhogen met 1,5 % vanaf 2021, en overeenkomstig de Verordening
op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2021, eerste wijziging
vast te stellen;
8. indien niet wordt ingestemd met beslispunt 2.3, dus de inzamelfrequentie voor
restafval niet wordt verlaagd, de tarieven voor de afvalstoffenheffing en het
reinigingsrecht extra te verhogen met 5,1% vanaf 2021, en overeenkomstig de
Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2021,
eerste wijziging en de Verordening op de heffing en invordering van
reinigingsrecht 2021, eerste wijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ……………... 2020.
De griffier,

A.E.T. Wepster
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De voorzitter,

A.W. Kolff

