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Onderwerp
Kenmerk

Afspraken Renewi huis-aan-huis afvalinzameling 1-1-2020 tm 30-6-2020
865510/887394

Geachte raadsleden,

Via de raadsinformatiebrief van 22 oktober jl. over de "Aanbesteding route-inzameling restafval en GFT"
hebben wij u geÏnformeerd over de uitslag van de aanbesteding en de consequenties voor de
afva lstoffenheffing.

In de voorliggende raadsinformatiebrief informeren wij u aanvullend. Winnaar van Kaathoven zal met
de inzameling starten op 1 juli 2020. Over de periode l-I-2020 tm 30-6-2020 zijn met Renewi
Overheids BV afspraken gemaakt over het vooftzetten van de huis-aan-huis inzameling. Als gevolg van
actuele marktomstandigheden liggen de kosten voor dit eerste half jaar € 154.000,- hoger dan de
kosten die wij in de raadsinformatiebrief van 22 oktober 2020 al aan u hebben gemeld.

Zoals in de raadsinformatiebrief van 22 oktober toegelicht wordt al een bedrag van € 146.000 ten laste
van het begrotingsresultaat gebracht. Met bovenstaande ontwikkeling erbij is er dus een totaal van €
300.000 aan kosten afvalverwerking die niet in het tarief voor de afvalstoffenheffing 2020 is verwerkt.
Dit komt neer op € 16 per huishouden.

Het college heeft de verordening en de tarieven reeds vastgesteld waardoor deze informatie daarin niet
kon worden meegenomen. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om tijdens het vaststellen van de
verordening en de tarieven een ander scenario te kiezen door het voorstel te amenderen. Wij hebben
daarvoor 3 alternatieven naast elkaar gezet:

1. B 2020: de voorstellen zoals ze er liggen vanuit de begroting en de aan uw raad aangeboden
verordeningen voor 18 december 2OI9;

2. AL 2020: staat voor de variant waarbij de totale woonlasten voor de gemiddelde burger gelijk
blijft aan 2019. Het tarief wordt met € 10,44 verhoogd, wat een bedrag van € 200.000
betekent;

3. A2 2O2O: waarbij de totale kosten ad. € 300.000,-- (voor zover tot nu toe bekend) wordt
doorberekend in het tarief. Het tarief stijgt dan met 6,54olo extra wat neer komt op een bedrag
van € 76,26 per aansluiting.
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Zoals u weet zijn we ook nog in gesprek met Renewi over de concessieovereenkomst. De uitkomst van
dit gesprek zal leiden tot hogere (niet in het tarief) verwerkte kosten ten laste van het begrotingssaldo
2020.

Kosten die nu niet in het tarief worden verwerkt, kunnen pas met ingang van 2O2L in het tarief
afvalstoffenheffing worden opgenomen. Ook het deel dat in 2020 uit de reserve afval wordt gehaald (€
144.000) moet vanaf 202I in het tarief worden opgenomen.

Met vriendelijke groet,
burgem wethouders,

M.J eeftens A.A.M.M. H ans
gemeentesecretaris burgemeester


