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J. van Keulen Raadscommissie B&V 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de verordening tot wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2015 vast te stellen; 

II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

Samenvatting 

Voorgesteld wordt om de Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2015 te wijzigen 
ten aanzien van de tarieven voor het aan huis ophalen van grof vuil. Het betreft het tarief dat als toeslag 
geldt wanneer bewoners meer dan 1,5 m^ grofvuil per keer laten ophalen. In de tarieventabel staat 
momenteel onverhoopt nog toeslag vermeld van € 46,50,-- terwijl het kostendekkend tarief hiervoor € 25,-
bedraagt. 

B&W-besluit d.d.: 03-02-2015 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Inwoners van de gemeente Groningen worden per 2014 geacht een kostendekkend tarief te betalen 
wanneer zij aan huis grof vuil laten ophalen. In de tarieventabel behorende bij de Verordening 
afvalstoffenheffing 2015 staat Wij stellen dan ook voor de wijziging op de legesverordening 2014 met de 
bijbehorende tarieventabel vast te stellen. 

Kader 

De bevoegdheid tot het in rekening brengen van leges voor wat betreft de inzameling van afvalstoffen 
ontlenen wij aan de Gemeentewet alsmede de wet Milieubeheer. In de Verordening afvalstoffenheffing 
2015 hebben wij de tarieven opgenomen voor het kalenderjaar 2015. De heffing op basis van deze 
verordening zijn in die zin begrensd dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de geraamde kosten. 
Er geldt dus een maximaal toelaatbare opbrengst. Voor de toetsing aan de opbrengstennorm mag er onder 
voorwaarden kruissubsidiering plaatsvinden. 

Argumenten en afwegingen 

Tot en met 2013 konden bewoners maximaal twee keer per jaar een hoeveelheid van 1,5 m^ grof vuil aan 
huis laten ophalen. Bewoners die van deze mogelijkheid gebruik maakten hoefden hiervoor niet apart te; 
betalen. De kosten van deze grof vuil service werden gedekt vanuit de afvalstoffenheffing. Met ingang van 
2014 worden bewoners die grof vuil aan huis willen laten ophalen geacht hiervoor een kostendekkend tarief 
te gaan betalen. Het ophalen aan huis van grof vuil maakt sindsdien geen onderdeel meer uit van het 
dienstenpakket waarvan de kosten gedekt worden vanuit de afvalstoffenheffing. 

Momenteel is in de tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2015 ten aanzien van 
het aan huis laten halen van grof vuil € 46,50 opgenomen als tarief per 1,5 m̂  aangeboden grofvuil. 
De maximale hoeveelheid die men per keer kan laten ophalen is gesteld op 4,5 m .̂ Ultgangspunt voor de 
legestarieven voor het halen van grof vuil is dat deze kostendekkend moeten zijn. Als basistarief voor de 
eerste 1,5 m^ grofvuil is dit het geval. De kosten c.q. het te rekenen tarief zijn/is opgebouwd uit de volgende 
componenten: 

Opbouw basistarief 
Component € / adres Toelichting 
Inzet personeel/materieel € 34,50- Aan-/afrijtijd, laadtijd, lossen grof vuil bij verwerker. O.b.v. 

inzamelploeg bestaande uit twee man + voertuig, max.35 
adressen per dag. Incl. overhead. . . 

Verwerkingskosten grof vuil €7,50,- Maximaal 1,5 m ,̂ meerkosten verwerking als gemengd grofvuil 
(€ 140,-/ton) i.p.v. gescheiden via afvalbrengstation (€ 65,-/ton) 

Overige kosten €4,50,- Administratie-/inningskosten e.d. 
Totaal €46,50,-

Wanneer bewoners meer dan 1,5 m^grof vuil aanbieden, worden - voor het extra aangeboden grofvuil -
niet alle kosten in dezelfde mate opnieuw/extra gemaakt. Zo hoeft een dergelijke melding maar een keer 
geadministreerd te worden, hoeft er slechts een rekening opgesteld c.q. betaling verwerkt te worden. 
Ook hoeft er maar een keer naar het betreffende adres gereden te worden. Het inladen van het extra afval 
vergt daarentegen wel meer tijd, Ook leidt de grotere hoeveelheid grofvuil tot extra verwerkingskosten. 
De toeslag zoals die momenteel in de tarieventabel is opgenomen is daardoor meer dan kostendekkend. 
De feitelijke kosten bedragen € 25,- per 1,5 m^ extra aanbod van grofvuil. 

Opbouw toeslag extra aanbod grof vuil (bi aanbod boven 1,5 m ,̂ toeslag per extra 1,5 m^of deel daarvan) 
Component .€ / adres Toelichting 
Inzet personeel/materieel € 17,50,- Extra laad- en lostijd. Incl. overhead. 
Verwerkingskosten grof vuil € 7,50,- Maximaal 1,5 m ,̂ meerkosten verwerking als gemengd grofvuil 

(€ 140/ton) i.p.v. gescheiden via afvalbrengstation (€ 65,-/ton) 
Totaal €25, -



Ons is gebleken dat wij in 2014 verzuimd hebben u een voorstel te doen tot wijziging van de hanteren 
toeslag voor het halen van grofvuil. Om te voorkomen dat bewoners die grofvuil laten halen daarvoor 
oneigenlijk hoge kosten in rekening gebracht kregen, heeft Stadsbeheer - in afwijking van de tarieventabel 
deze (lagere) kostendekkende toeslag van € 25,-- in 2014 a! wel reeds gehanteerd. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Bewoners die grofvuil aan huis willen laten ophalen worden geacht hiervoor een kostendekkend tarief te 
betalen. 

Financiele consequenties 

Geen. 
Door voor het aan huis ophalen van grof vuil kostendekkende tarieven te hanteren worden de kosten die 
met deze service gemoeid gaan gedekt worden door opbrengsten. 

Overige consequenties 

N.v.t. 

Vervolg 

Uw besluit met betrekking tot wijziging van de in dit voorstel genoemde verordening zal worden 
gepubliceerd in het Gemeenteblad. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 



-ontwerp-

VERORDENiNG TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2015 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari 2015; 

gelet op artikel 147 Gemeentewet; 

HEEFT BESLOTEN: 

de verordening tot wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2015 vast te stellen. 

Artikel 1 Wijziging verordening 

Onderdeel 4.1 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2015 luidt 
na wijziging: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
Tarieventabel 4.1 
De belasting voor het op aanvraag inzamelen van 
grove huishoudelijke afvalstoffen categorie 1 
bedraagt per 1,5 m3 (met een maximum van 4,5 m3 
per keer): €46,50 

Tarieventabel 4.1 
De belasting voor het op aanvraag inzamelen van 
grove huishoudelijke afvalstoffen categorie 1 
bedraagt voor: 

Tarieventabel 4.1 
De belasting voor het op aanvraag inzamelen van 
grove huishoudelijke afvalstoffen categorie 1 
bedraagt per 1,5 m3 (met een maximum van 4,5 m3 
per keer): €46,50 4.1.1 

4.1.2 

een hoeveelheid tot max. 1,5 m3: €46,50 

een hoeveelheid groter dan 1,5 m3:€46,50 
vermeerderd met €25,= 
voor elke hoeveelheid van 1,5 m3 of 
gedeelte daarvan boven het aantal van 
1,5 (met een maximum van 4,5 mS per 
keer) 

Artikel II Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 februari 2015. 

De griffier, De voorzitter. 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. Peter den Oudsten 


