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V Gemeente 
Hellendoorn 

N o t a 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 18INT02152 
*18INT02152* 

y SEP, 2018 
Datum vergadering: 
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar. (Bijlage 18INT02415 niet) 

Onderwerp: Tarieven afvalstoffenheffing hoogbouw en recreatiewoningen 2019 

Advies: 
1. Instemmen met de gewijzigde opslag afvalstoffenheffing 2019 voor de hoogbouw en recreatiewoningen, naast 

de basisheffing 
2. Schrappen van de huidige kosten die worden toegerekend aan de hoogbouw en recreatiewoningen in de 

vorm van een opslag voor het in bruikleen hebben van een 140 liter restcontainer (hoogbouw) en een 240 liter 
restcontainer (recreatiewoningen). 

3. Kennisnemen van de onderbouwing en herberekening van de afvalstoffenheffing 2019 voor hoogbouw en 
recreatiewoningen. 

Besluit B en W: G3\^^OQjy\ C X C \ 0 \ ^ ^ 
Korte samenvatting: 
De gemeente Hellendoorn hanteert per 1 januari 2018 een nultarief voor de inzameling van het groente- fruit en 
tuinafval (GFT). De verwachting is dat een nultarief de ingezamelde hoeveelheid GFT verhoogt en daarmee de 
hoeveelheid GFT in het restafval verlaagt. De cijfers over het eerste halfjaar van 2018 lijken dit te bevestigen. Een 
nultarief betekent daarnaast dat de gemeente geen inkomsten meer ontvangt uit de tarieven die waren gekoppeld aan 
het in bruikleen hebben van een groene container. In de nota waarin het nultarief destijds is behandeld (17INT02101), 
is beschreven dat dit betekent dat de hoogbouw en recreatiewoningen ook moeten meebetalen aan de gehele GFT-
inzameling (ook hier ontstaat immers GFT). Dit is de aanleiding geweest om de afvalstoffenheffing en de opslag voor 
de hoogbouw en recreatiewoningen opnieuw in kaart te brengen. Door de totale kosten die gemoeid zijn met de 
inzameling van alle afvalfracties in beeld te brengen, bij zowel de hoogbouw als bij de recreatiewoningen, is een 
passend, beargumenteerd voorstel voor de afvalstoffenheffing opgesteld. Op dit moment wordt voor de hoogbouw, 
bovenop de basisheffing 99,12), een opslag van een 140 liter restcontainer toegerekend fé* 59,52) en voorde 
recreatiewoningen geldt een opslag van een 240 liter restcontainer (Ç 101,40). De totale kosten bedragen op dit 
moment C 158,64 vooreen hoogbouwwoning en 6 200,52 vooreen recreatiewoning. Op grond van een nauwkeurige 
analyse kan worden gesteld dat de totale kosten voor de inzameling van afval in de hoogbouw Ç 162,13 bedraagt en 
voor recreatiewoningen C 203,38. De opslag die beargumenteerd toegerekend zou moeten worden bovenop de 
basisheffing bedraagt daarmee Ç 63,01 en š 104,26. De basisheffing blijft ongewijzigd. Het is goed om te kunnen 
vaststellen dat deze bedragen erg dicht bij de bedragen zitten die altijd al zijn doorgerekend (Ç 59,52 en f 101,40). Er 
wordt voorgesteld om de gewijzigde opslag in 2019 door te voeren, waarmee een tariefwijziging afvalstoffenheffing 
hoogbouw en recreatiewoning in de Verordening afvalstoffenheffing wordt vastgesteld. 

Aanleiding: 
Een toenemende scheiding van afvalstromen is noodzakelijk om onze afvaldoelstellingen (100 kg restafval per 
inwoner per jaar in 2020 en 50 kg restafval per inwoner per jaar in 2030) te realiseren. Uit de analyseresultaten van 
sorteerproeven is gebleken dat in het bijzonder de GFT-fractie veel voorkomt in het restafval (circa 40o/)) in zowel de 
bebouwde kom als het buitengebied. Op basis van deze sorteerproef en de vastgelegde afval beleidsdoelstellingen 
hanteert de gemeente per 1 januari 2018 een nultarief voor de inzameling van de GFT-fractie aan huis. In lijn met de 
verwachtingen laat het nultarief voorlopig zien (tot en met juli 2018) dat de ingezamelde hoeveelheid GFT toeneemt 
en dat daarmee de hoeveelheid GFT in het restafval daalt. 

Op basis van de meest recente sorteerproef (april 2018) blijkt dat in de hoogbouw ook een substantieel aandeel 
(53,10/)) GFT in het restafval zit. Het vermijden van GFT in het restafval zou een grote bijdrage leveren aan de 
doelstellingen. Reden om ook bij de hoogbouw en recreatiewoningen te starten met het inzamelen van GFT. Eind 
2018 en begin 2019 worden hiervoor diverse pilots uitgewerkt en uitgevoerd. De verwachting is dat in 2020 een 
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gemeentebrede inzameling bij de hoogbouw en recreatiewoningen kan worden ingevoerd. Deze nota gaat daar verder 
niet op in. 
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echter wel tot bepaalde consequenties, zoals verminderde opbrengsten (vervallen tarief GFT-container) en 
meerkosten (apart inzamelen GFT hoogbouw en recreatiewoningen). Door het GFT op een nultarief te zetten, 
moesten de kosten die gemoeid zijn met de GFT-inzameling begin 2018 op een andere manier worden gedekt. Op 11 
januari 2018 heeft het college op basis van verschillende scenario's ingestemd met 'scenario 1a' (GFT gratis en het 
schrappen van de ê 30,- korting op het basistarief die in 2016 en 2017 aan de inwoners zijn teruggegeven) 
betreffende de tarieven afvalstoffenheffing 2018. Zie bijlage 1 'scenario's afvaltarieven' voor dit scenario en de 
uitwerking daarvan. 

Op dit moment wordt voor de hoogbouw, bovenop de basisheffing (ê 99,12), als opslag een 140 liter restcontainer 
toegekend (ê 59,52) en voorde recreatiewoningen geldt een opslag van een 240 liter restcontainer (ê 101,40) 
bovenop de basisheffing. 

Destijds is geopperd dat de hoogbouw en recreatiewoningen wellicht nooit hebben meebetaald aan de GFT-
inzameling en dat zij in 2018 mogelijk extra zullen moeten bijdragen aan de afvalinzameling- en verwerking. De 
hoogbouw en recreatiewoningen hebben bovendien een hogere service gehad door de wekelijkse inzameling van 
restafval, plasticverpakkingen, metaal en drankkartons (PMD), en oud papier en karton (OPK). Hoewel de 
inzamelfrequentie hoger is, is de inzameldienst bij de hoogbouw door het ophalen van enkele verzamelcontainers per 
X-aantal huishoudens ook 'sneller' klaar. Bovendien heeft de hoogbouw weinig mogelijkheden gehad om GFT in te 
zamelen Dit alles bij elkaar vormde de aanleidingen om de tarieven voor de afvalstoffenheffing van de hoogbouw en 
recreatiewoningen opnieuw in kaart te brengen. 

Relevante eerdere besluiten: 
Intensiveren van de gescheiden GFT-inzameling College 12 december 2017 (17INT02101) 
Intensiveren van de gescheiden GFT-inzameling Raad 12 december 2017 (17INT06586) 
Intensiveren van de gescheiden GFT-inzameling College 11 januari 2018 (18INT00158) 

Doelstelling: 

Komen met een passend voorstel voor de tarieven voor de hoogbouw en recreatiewoningen voor 2019. 

Oplossing: 
Door alle kosten te berekenen die gemoeid zijn met de inzameling van alle afvalfracties, in zowel de hoogbouw als bij 
de recreatiewoningen, kan een beargumenteerd voorstel worden opgesteld. Om met een passende opslag te komen 
(los van de huidige opslag, gebaseerd op een 140/240 liter restafvalcontainer) zijn de totale kosten in kaart gebracht. 
Hiervoor is onder andere gekeken naar de hoeveelheid afval, het aantal aansluitingen, de kosten voor de inzameling 
en de kosten voor de verwerking. Zie hiervoor bijlage 2, 'Afvalstoffenheffing 2019 voor hoogbouw en 
recreatiewoningen'. Op grond van een nauwkeurige analyse kan worden gesteld dat de totale kosten voor de 
inzameling van afval in de hoogbouw C 162 13 bedraagt en voor recreatiewoningen ê 203,38. Een overzicht is 
weergeven in tabel 1.1. Hierin wordt ook de opslag zichtbaar die beargumenteerd toegerekend zou moeten worden (C 
63,01 en Ç 104,26). De basisheffing blijft ongewijzigd. 

Huidig 2018(C) Nieuw 2019 (C) 
Hoogbouw Basistarief 99,12 Basistarief 99,12 

Opslag (140 liter rest) 59,52 Opslag hoogbouw 63,01 
Totaal 158,64 Totale inzamelkosten 162,13 

Recreatiewoningen Basistarief 99,12 Basistarief 99,12 
Opslag (240 liter rest) 101,40 Opslag recreatiewoningen 104,26 
Totaal 200,52 Totale inzamelkosten 203,38 

Tabel 1.1: Afvalstoffenheffing 2019 hoogbouw en recreatiewoningen 
* Het jaar 2019 houdt nog geen rekening met de jaarlijkse indexering (*2,5

0

Zo). 

In deze bedragen zitten de totale inzamelkosten verwerkt. Dus ook de kosten voor het inzamelen van de GFT fractie. 
Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan het huidige tarief. Dat wil zeggen dat de hoogbouw altijd heeft meebetaald aan de 
inzameling van het GFT. Dat is rechtvaardig, aangezien dit type afval ook in de hoogbouw ontstaat en altijd is 
opgehaald en verwerkt, echter tot op heden voornamelijk via het restafval. 

Effecten: 
Uit de vorige tabel kan worden opgemaakt dat de opslag die momenteel aan de hoogbouw en recreatiewoningen 
toegekend wordt, nagenoeg overeenkomt met de opslag waarvan werkelijk sprake zou moeten zijn. Dit is goed om te 
constateren. Deze opslag is een lange tijd geleden vastgesteld en een klein verschil zou kunnen zitten in de 
fluctuerende kosten, zoals transportkosten, verwerkingskosten, overhead, et cetera. De huidige analyse is gebaseerd 
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op cijfermatige feiten, waardoor de herkomst van de tarieven voor de afvalstoffenheffing juist beargumenteerd kunnen 
worden door de gemeente. Voor alle overige aansluitingen in de gemeente verandert niets voor 2019. 

Planning: 
Per 1 januari 2019 worden de huidige kosten die worden toegerekend aan de hoogbouw in de vorm van een 
opslag voor het in bruikleen hebben van een 140 liter restcontainer (hoogbouw) en een 240 liter restcontainer 
(recreatiewoningen) geschrapt. 
Per 1 januari 2019 wordt de gewijzigde tariefopbouw vastgesteld. 
De verwachting is dat in 2020 een gemeentebrede inzameling bij de hoogbouw en recreatiewoningen kan 
worden ingevoerd. De kosten die gemoeid zijn met de inzameling van het GFT voor alle bebouwingstypen 
dient hiermee opnieuw in kaart gebracht om een reële afvalstoffenheffing 2020 vast te stellen. 

Financiële consequenties: 
De kleine verhoging in de tarieven voor de hoogbouw en recreatiewoningen heeft een gunstig effect op de 
opbrengsten afvalstoffenheffing. Door het invoeren van deze werkelijke opslag, worden de verwachte totale 
opbrengsten van de afvalstoffenheffing verhoogd met circa 6 7.000. 

Personele consequenties: 
Zowel in de container- als in de belastingregistratie moeten de hoogbouw- en recreatiepercelen een aparte code 
krijgen. Deze mutatiewerkzaamheden kunnen binnen de reguliere bezetting worden uitgevoerd. 

Juridische consequenties: 
In de Verordening afvalstoffenheffing 2019 zal een redactionele en tariefswijziging voorde heffing van 
afvalstoffenheffing van hoogbouw en recreatiewoningen moeten worden vastgesteld. Dit is afgestemd met de afdeling 
Financiën en Control. Het is juridisch mogelijk om deze gewijzigde opslag toe te kennen aan de hoogbouw en de 
recreatiewoningen. 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Participatieladder/code: 
Voor het vervolg, de pilots voor de inzameling van GFT in de hoogbouw, gaat veelvuldige participatie plaatsvinden 
met de inwoners van de hoogbouw. 

Communicatie: 
De lichte stijging van de tarieven afvalstoffenheffing zal gecommuniceerd moeten worden met de bewoners/eigenaren 
van de hoogbouw en recreatiewoningen. Omdat de nieuwe afvalstoffenheffing gebaseerd is op feitelijke kosten, is de 
verwachting dat de inwoners deze minimale, eerlijke verhoging zullen accepteren. 

Overige consequenties: 
Indien de inzameling van GFT in de hoogbouw in 2019 wordt geïntensiveerd, dan stijgen de totale kosten voor de 
inzameling van GFT afval. Aan de andere kant zullen de kosten voor de inzameling van het restafval gaan dalen. 
Daarom zullen de tarieven voor de afvalstoffenheffing opnieuw bekeken moeten worden voor de hele gemeente per 1 
januari 2020. 
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