Inleiding fractie Wens4U:
Onlangs hebben wij in het regionale dagblad gelezen, dat de gemeente Schagen voor de gescheiden
inzameling van plastic afval een bedrag van ruim vier ton heeft ontvangen. Wij zijn blij dat de inzet van
de inwoner tot dit resultaat heeft geleid.
Vraag:
Wat ziet de inwoner hiervan terug? Betekent dit dat het tarief voor afvalstoffenheffing voor 2018 gelijk
kan blijven of wellicht zelfs verlaagd kan worden?
Antwoord:
In 2016 is binnen de gemeente Schagen meer dan 1.000.000 kg plastic&blik&pak ingezameld. Kijkend
naar de voorgaande jaren (2013: 218.000 kg, 2014: 234.000 kg en 2015: 253.000 kg) is dat een
verviervoudiging. Door deze toename van brongescheiden waardevolle grondstoffen is ook de
vergoeding die wij van Nedvang hebben ontvangen gestegen.
Tegenover deze (extra) baten stonden echter ook de (extra) lasten. Denk hierbij aan de investeringen
die zijn gedaan in de plusminus 20.000 minicontainers, de ondergrondse restafvalcontainers en alle
organisatie en communicatie (bv. www.100-100-100.nl) daar omheen. In het raadsbesluit (september
2015) waarin de Raad heeft besloten tot de nieuwe afvalinzameling binnen de gemeente Schagen
was de verwachting dat wij de nieuwe afvalinzameling in kalenderjaar 2016 kostenneutraal danwel met
een licht positief saldo zouden kunnen bewerkstelligen. Dit is gelukt. De burger heeft hierin
meegeprofiteerd doordat de afvalstoffenheffing over kalenderjaar 2017 niet is gestegen (zelfs geen
prijsindexcatie). Daarenboven is de afvalstoffenheffing van de gemeente Schagen (kalenderjaar 2017)
een van de laagste in deze regio. Vergeleken met gemeente Hollands Kroon en Den Helder is de
afvalstoffenheffing van Schagen gemiddeld € 20,- respectievelijk € 48,- goedkoper. In vergelijking tot de
West-Friese gemeenten is de afvalstoffenheffing van Schagen zelfs meer dan € 75,- goedkoper.
Het tarief van de afvalstoffenheffing over 2018 wordt berekend aan de hand van de optelsom van het
tarief dat HVC rekent voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afval1 en alle overige
toerekenbare gemeentelijke kosten op het gebied van overig afval2. Deze optelsom en de daaruit
voortvloeiende afvalstoffenheffing wordt in de begrotingsvergadering 2018 aankomend najaar
gepresenteerd.

Tarief HVC huishoudelijke afvalinzameling: kosten van inzameling en verwerking van de afvalstromen:
gft, plastic, papier, restafval, glas, textiel alsmede de kosten van het grofvuil en het afvalbrengstation.
2 Overige toerekenbare gemeentelijke kosten overig afval: kosten van de gemeentelijke medewerkers
die zich met afval bezighouden, het schoonhouden van (wijk)winkelcentra en dorpspleinen, het legen
van openbare prullenbakken, de straatreiniging en machinaal vegen, de administratieve kosten van
inning en incasso, de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing bij armlastige gezinnen, etc.
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