Amendement
Onderwerp amendement:

Geen inzet afvalstoffenheffing voor dekking zwerfafval

Vergaderdatum:

7 juli 2021

Agendapunt (nr en naam):

A21-96

Perspectiefnota 2022-2025

Status:
Ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 2210492 Vaststellen Perspectiefnota 2022-2025
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
Richtinggevend principe 6

Nieuwe tekst

Pagina 31
Verhogen afvalstoffenheffing

- [alles schrappen]

Structurele verhoging van de afvalstoffenheffing door
toerekening straatreiniging (10%). In 2022 betekent dit een
absolute verhoging van € 5 per jaar per huishouden.
2022
€ 121.500

2023
€ 121.500

2024
€ 121.500

2025
€ 121.500

Toelichting2
Constaterende dat:
1. De afvalstoffenheffing een bestemmingsheffing is ivm de wettelijke, gemeentelijke taak van afvalinzameling.
2. De afvalstoffenheffing (ASH) een fors stijgende lijn vertoont agv tegenvallende vergoedingen en hogere kosten voor de
inzameling;
3. De GAD voor 2022 een onverwacht tekort presenteert van €3.2 mln ;
4. Er indicaties zijn die verdere stijging voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke GAD waarschijnlijk maken;
5. Met de verhoging van deze bestemmingsheffing spanning ontstaat met het streven de woonlasten stabiel te houden
(coalitieakkoord);
Overwegende dat:
6. De voorgestelde verhoging niet een verhoging betreft in verband met een hogere, bijdrage aan de GAD, de kern van de ASH,
maar een verhoging vanwege de gemeente om gemeentelijke lasten te dekken ivm zwerfafval vanwege de inzameling;
7. De wet weliswaar de mogelijkheid biedt daarvoor gebruikt te maken van de ASH, maar verwacht mag worden dat de
opbrengst van die verhoging (€121.500) niet per se aangewend gaat worden voor zwerfafval ivm de inzameling;
8. De ASH daarmee gebruikt wordt - buiten de OZB - alternatieve opbrengsten te genereren uit de woonlasten van inwoners;
9. De gemeente al een vergoeding ontvangt voor zwerfafval van Stichting Afvalfonds Verpakkingen;
10. De ASF in Gooise Meren in 2021 na Hilversum, Huizen en Weesp tot de hoogste van de Regio behoort (Begroting 2021) en een
respectabel dekkingspercentage vertoont van 93 procent.
11. De wet- en regelgeving (jurisprudentie) zich lijkt te verzetten tegen een doorberekening van straatreiniging – voor welk
percentage dan ook - die geen verband houdt met straatafval die achterblijft als gevolg van de inzameling (in zakken).
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