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AMENDEMENT 2021-07-15a

Dit amendement heeft betrekking op voorstel Jaarstukken 2020 nr. 21.0003116

Onderwerp: Tariefschokken voorkomen in de afvalstoffenheffing

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2021, 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het beleid is voor de afvalstoffenheffing uit te gaan van kostendekkendheid; dat is een 

gesloten systeem waarbij alle uitgaven door de afvalstoffenheffing worden gedekt;
2. tegelijkertijd de egalisatiereserve E239 voor afvalstoffenheffing nu leeg is (p. 265 jaarstukken);
3. hierdoor iedere tegenvaller onmiddellijk doorwerkt in de tarieven met tariefschokken tot gevolg 

(bijvoorbeeld de verhoging van 2020: verhoging met 10%);

van mening dat
1. kostendekkendheid een financieel gezond uitgangspunt is en moet blijven voor de 

afvalstoffenheffing;
2. we echter ook een betrouwbare overheid moeten zijn en tarieven geleidelijk moeten laten 

ontwikkelen (zonder plotse tariefschokken);
3. het doel van én kostendekkendheid én geleidelijke tariefsontwikkeling kan worden bereikt 

door de egalisatiereserve voor afvalstoffenheffing op niveau te brengen.

De jaarstukken 2020 gewijzigd vast te stellen, met dien verstande dat de bestemming van het 
jaarresultaat wijzigt, met toegevoegd sub b:
1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2020 vast te stellen.
2. Hierbij het positieve resultaat ad € 5.910.662 voor sub a als effect voortvloeiend uit de 
coronapandemie en voor sub b voortvloeiend uit dit amendement en voor sub c conform bestendig 
beleid als volgt te bestemmen:

a. Toevoegen aan de reserve beleidsplan met het oormerk ICT bestuursdienst € 500.000
b. Toevoegen aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing € 550.000 met als doel 

geleidelijke tariefsontwikkeling
c. Het overige toevoegen aan de reserve beleidsplan
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