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AMENDEMENT 2021-11-12a

NOORDOOSTPOLDER

Dit amendement heeft betrekking op voorstel no. 21.0005795 en voorstel no. 21.0005764
Onderwerp: Dempen van de lastendruk - stijging afvalstoffenheffing op 5%.
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 8 november 2021,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. de lokale lastendruk in de ontwerpbegroting ruim boven inflatie stijgt, gemiddeld met 4,78%
(meerpersoonshuishouden eigen woning) en 6,75% (éénpersoonshuishouden huurwoning);
2. dit met name veroorzaakt wordt door de hogere afvalstoffenheffing.1
van mening dat
1. Noordoostpolder een financieel gezonde gemeente is, met € 2,0 miljoen begrotingsoverschot
in 2022;
2. daarom deze lastendrukstijgingen in 2022 niet in deze mate nodig zijn,2
besluit
de Programmabegroting 2022-2025 en de Verordening op de heffing en de invordering van
afvalstoffenheffing 2022 gewijzigd vast te stellen, met dien verstande dat:
1. in 2022 een eenmalige tegemoetkoming op de gemeentelijke aanslag toe te kennen ter
hoogte van € 367.367, gelijkmatig verdeeld over de huishoudens. Dit als aparte regel in
de aanslag op te nemen.
2. de heffingsopbrengst product afval wordt hiermee begroot op € 5.740.000;
3. het hierdoor ontstane tekort voor 2022 op product afval van € 367.367 wordt gedekt uit
het begrotingsresultaat 2022 (wat daardoor wijzigt van € 2.023.138 naar € 1.655.771
positief);
4. de teksten van de Programmabegroting en de Verordening (tarieven)
dienovereenkomstig worden aangepast.
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(Aangenomen ) verworpen

' Onderliggend is een positief effect zichtbaar van het recyclesysteem in de tonnages fijn huishoudelijk afval/restafval (van
4.000 ton naar 3.300 ton in de berekening). Het HVC-contract is echter vernieuwd en de inzamel- en verwerkingsprijzen zijn fors
hoger, wat de stijging veroorzaakt.
2 Een demping van lastendruk is nooit incidenteel. Immers, de jaren daarna moet het worden 'ingehaald'. Stel dat de raad voor
begrotingsjaar 2023 ook kiest voor max. 5% tariefstijging op de afvalstoffenheffing, zal ook dan een tekort ontstaan van, ceteris
paribus, € 289.000 (hierbij is rekening gehouden met het stapsgewijs vervallen van de korting in het HVC-contract). De
financiële ruimte hiervoor is ook in 2023 aanwezig in de meerjarenraming. De indieners van dit amendement zijn zich bewust
van deze financiële consequentie en betrekken dit bij de Perspectiefnota 2023-2026.
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