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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Richard de Rooy, Hart voor BNM 

Datum indiening: 3 maart 2021 

Datum antwoord: 29 maart 2021 

Onderwerp: Tariefstijging afvalstoffenheffing 

 
Inleiding 
Uit het recentelijk ontvangen aanslagbiljet gemeentelijke belastingen blijkt dat het tarief van de afvalstoffenheffing ten 
opzichte van het voorgaande jaar met 7,5% is gestegen. Uitgaande van een gemiddelde inflatie over 2020 van 1,1% betekent 
dit een autonome stijging van 6,4%, terwijl de dienstverlening gedurende 2020 aanmerkelijk minder was. 
 
Vraag 1 
Kan de portefeuillehoud(st)er aangeven hoe de GAD dit meent te kunnen rechtvaardigen, en zo niet, is de 
portefeuillehoud(st)er dan bereid deze vraag aan de GAD voor te leggen?  
 
Antwoord 
Ook het college ziet een toename van de autonome kosten maar ziet niet het verband met de kwaliteit van de 
dienstverlening. Ondanks dat de dienstverlening onder druk heeft gestaan door corona, heeft de GAD deze ook afgelopen 
jaar goed gestalte weten te geven. 
De hoofdoorzaak van de stijging van de afvalstoffenheffing is de hogere belasting die de overheid hanteert voor het storten 
en verbranden van afval. Die is vorig jaar gestegen van 13 naar 31 euro per ton afval. De rijksoverheid wil hiermee recycling 
bevorderen. Deze stijging wordt via de GAD, de uitvoerende organisatie voor het ophalen van afval, doorgerekend naar de 
regiogemeenten van de Gooi en Vechtstreek. Dit betekent dat de stijging van het tarief van de afvalstoffenheffing ook bij de 
andere gemeenten aan de orde is. 
De kosten van afvalverwerking en scheiding van afval zijn aldus gestegen, maar daarnaast zijn de opbrengsten van de 
verkoop van gerecycled glas, plastic of staal gedaald en was er in het afgelopen jaar ook fors meer afval doordat er online 
meer spullen werden gekocht in verband met corona (en er dus meer verpakkingsmateriaal in het afval terecht is gekomen).  
Voor de afvalstoffenheffing streeft Gooise Meren naar 100% kostendekkendheid. Om 100% kostendekking te realiseren en 
de stijging van de tarieven voor inwoners te beperken, worden voor de afvalstoffenheffing jaarlijks middelen onttrokken aan 
de voorziening Egalisatie Afvalstoffenheffing. Uitgaande van de tarieven van 2020 is het saldo van deze voorziening niet 
toereikend genoeg voor volledige kostendekking na 2021. Daarom is het noodzakelijk de tarieven aan te passen. Om het 
wegvallen van de onttrekking aan de voorziening te compenseren en de stijging van de afvalstoffenheffing te egaliseren, 
heeft de gemeenteraad middels vaststelling van de begroting 2021 ingestemd om het nadelig effect te spreiden over dit jaar 
en volgend jaar. In 2021 is daarom het tarief in totaal met 7,5 % gestegen. 
 
 


