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MOTIE TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING 2014

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 7 en 13 november 2013, eerder gelezen de
beleidskaderbrief 2014 en beraadslagend over de begroting 2014 en MJPB 2015-2017 (RVB13-0084),

overwegende dat:
»
»
»
«
»

«
«
»
»

de afvalstoffenheffing een heffing naar de burgers is op basis van kostendekking
Saver over 2012 een winst heeft gemaakt van C 4,2 miljoen en een eigen vermogen heeft per
eind 2012 van C 27,3 miljoen
de reserve voor tariefsegalisatie in 2012 met ca. C 0,7 miljoen is gestegen tot C 3,4 miljoen
de inwoners en bedrijven op een prima wijze inhoud geven aan de scheiding van de
verschillende afvalstromen
het van belang is inwoners en bedrijven te belonen voor hun gedrag en bovenal het in de
huidige tijd van groot belang is de koopkracht van de burgers zo veel als mogelijk te ontzien
o f t e verbeteren
de kosten van de verwerking van de afvalstromen sedert 2006 tot en met 2012 met ca. 1196
zijn gedaald
de tarieven van de afvalstoffenheffing sedert 2006 tot en met 2012 met ca. 1194 zijn
gestegen
de invoering van Diftar tot verdere verlaging van de afvalverwerkingskosten heeft geleid
het dividend van Saver via de begroting terugkomt en niet in de tarieven

draagt het College op:
»

»
«
»
«

met nadere voorstellen te komen over de tarieven afvalstoffenheffing welke als
marktconform mogen worden beschouwd. Marktconformiteit kan worden gezocht door de
tarieven te beoordelen van vergelijkbare gemeenten met een afvalverwerker waarin niet
wordt deelgenomen als aandeelhouder
als aandeelhouder zich in te zetten om de eigen vermogenspositie van Saver te brengen naar
in de markt gebruikelijke vermogensverhoudingen
de vermogensoverschotten bij Saver in de vorm van toekomstige dividenduitkeringen te
betrekken bij de vaststelling van de afvalstoffenheffing
te bezien in hoeverre bij dalende verwerkingstarieven een egalisatiefonds tarieven
afvalstoffenheffing nog gewenst of noodzakelijk is
een nadere discussie te voeren met de raad over de positie van de gemeente in relatie tot
Saver en de betekenis hiervan voor toekomstige afspraken als aandeelhouder en afnemer

en gaat over tot de orde van de vergadering,
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