
 
 

 

 

 
Amendement 
 
 
Onderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2020;  Afvalstoffenheffing 
(agendapunt 3.06.07) 
 

De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 16 december 2019,  

 

 

Besluit:  

De volgende tekst:  

7. De begrote opbrengst voor de afvalstoffenheffing 2020 vast te stellen op € 2.761.000, de bijdrage aan de HVC 

vast te stellen op € 2.371.000 en de begroting 2020 dienovereenkomstig.  

  

Te wijzigen in:  

 

7.  De begrote opbrengst voor de afvalstoffenheffing 2020 te bepalen op € 2.361.278, in 2020  

€ 400.000 te onttrekken aan de tariefegalisatiereserve afvalstoffenheffing en de bijdrage aan HVC vast te 

stellen op € 2.371.000 en de begroting 2020 dien overeenkomstig vast te stellen1. 

 

 

Toelichting:  

Over het jaar 2019 wordt een terugbetaling van HVC ontvangen van € 489.000. Deze terugbetaling is eerder 

aangemerkt als een bedrag dat teveel bij de burgers in rekening is gebracht en zou worden terugbetaald. 

Het afzonderlijk terugbetalen aan individuele burgers is een omslachtige en kostbare werkwijze. Praktisch en simpel is 

het te hoog in rekening gebrachte bedrag als éénmalige korting (of indien gewenst verdelen over meerdere jaren) te 

verwerken op de heffing 2020. Dit kan door dit bedrag te onttrekken aan de egalisatiereserve.  

 

de totale opbrengst van de afvalstoffenheffing is begroot op € 2.761.084.  

Door € 400.000 van de terugontvangst van HVC te betrekken bij de heffing 2020 kan de opbrengst worden verlaagd 

met 14,48 %. De heffing moet dan nog opbrengen € 2.361.084.  

Het tarief voor een eenpersoonshuishouden kan dan incidenteel extra worden verlaagd met € 34,33 en voor een 

meerpersoonshuishouden met € 46,02. 

 

De tarieven 2020 worden dan:  

Eenpersoonshuishouden:   € 202,16  opbrengst:  €    530.065 

Meerpersoonshuishouden:  € 271,77  opbrengst:  € 1.831.213 

Totale opbrengst:  € 2.361.278 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de begrote kosten ad €  2.768.000 worden gedekt door de verwachte opbrengsten ad €  

2.361.278 en een onttrekking aan de tariefegalisatiereserve afvalstoffenheffing van €  400.000. 

 

Nb. Indien dit amendement wordt onderschreven heeft dit consequenties voor 3 RB afvalstoffenheffing 2020, artikel 4.  

 

Ondertekend door:  

 

PvdA/GL    GBK 

Saskia Borgers   René Klok 

                                                           
1
 Of indien gewenst het teveel gerekende bedrag over meerdere jaarschijven uitsmeren 


