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Amendement voor de raadsvergadering van 3 november 2020

Agendapunt 10: Belastingverordeningen 2021 

Onderwerp: afvalstoffenheffing 2021

Aan de raad.

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op3 november 2020,

Overwegende dat:

Het tarief voor afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens in de begroting 
2021 verhoogd wordt met 8%,•
De tarieven voor afvalstoffenheffing in 2019 en 2020 verhoogd zijn met 10%;
De tarieven voor de afvalstoffenheffing in Schagen in 2020 hoger zijn dan in een 
aantal omliggende gemeenten:
In de begroting voor 2021 100X kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing 
uitgangspunt is;
De overheid de inwoners in 2020 gevraagd heeft om zoveel mogelijk thuis te blijven 
en thuis te werken als maatregel om het coronavirus te bestrijden;
In de raadsinformatiememo Afvalstoffenheffing 2021 d.d. 5 oktober 2020 wordt 
aangegeven, dat door de coronacrisis meer huishoudelijk afval wordt gegenereerd 
en dat de opbrengsten uit waardevolle afvalstromen afnemen door een toenemend 
aanbod in combinatie met afnemende vraag en export;
Deze factoren verantwoordelijk zijn voor ongeveer C 5,25 van de tariefstijging per 
huishouden;
Ondernemers en verenigingen ook door de gemeente worden geholpen met het 
opvangen van financiële gevolgen van de coronacrisis en dat die kosten gedekt zijn 
middels een onttrekking uit de algemene reserve;

r~“—~
1 Stemming, d.d. 0 3 NOV. 2020

Įĵ aangenomen
V: 2 Q verworpen

T: 2^ [ĵ overgenomen
Q ingetrokken vóór stemming |

________^ 1

Stelt ondergetekende voor:

Het tarief voor afvalstoffenheffing voor 2021 voor meerpersoonshuishoudens, zoals dat 
in de paragraaf Lokale Heffingen staat, als volgt te wijzigen:

2 en 3 persoonshuishouden van C 349,00 naar C 344,00 
4 of meer persoonshuishouden van C 379,00 naar ê 374,00 

De vermindering van de begrote opbrengst van de afvalstoffenheffing voor 2021 
(9.600 2 en 3 persoonshuishoudens à C 5,00 + 4.050 4 en meer persoonshuishoudens à 
k 5,00 s C 68.250) te dekken uit de algemene reserve.

De fractie van Wens4u,

Merieke Bredewold, 
fractievoorzitter.

Toelichting:
Inwoners hebben in 2020 meer afval aangeboden, omdat ze, zoals de overheid dat had 
gevraagd, thuis zijn gebleven. Wij vinden dat de financiële gevolgen van dit gewenste 
gedrag niet moet worden doorberekend in het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2021.


