
 
Amendement “nieuw Afval- en Grondstoffenbeleid” 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 24 juni 2021 

betreffende de behandeling van het raadsvoorstel nieuw Afval- en Grondstoffenbeleid onder 

agendapunt 6: 

Constaterende dat: 

1. Het voor ons dorp niet onontkoombaar is dat wij ook meedoen met het stimuleren van 

afvalscheiding en het reduceren van de hoeveelheid restafval, maar ook om de kwaliteit van 

hergebruik te verhogen en ons afvalbeleid daarop aanpassen. 

2. De kapitaallasten (jaarlijkse rente en afschrijving) daarvan zijn meegenomen in de structurele 

meerkosten: de extra jaarlijkse kosten die het gevolg zijn van de maatregelen in dit plan. Inclusief 

stap 3 – invoering van het variabele tarief – kan het plan kostenneutraal worden uitgevoerd. 

3. Het vaste tarief van de afvalstoffenheffing wordt verlaagd en er wordt een variabel tarief aan 

toegevoegd voor iedere keer dat een huisvuilzak in de ondergrondse restafvalcontainer wordt 

gegooid of de restafvalbak (minicontainer) voor lediging aan de straat wordt gezet. Het variabel 

tarief voor restafval wordt in 2023 ingevoerd. 

 

Overwegende dat: 

1. Het voor onze inwoners onduidelijk is hoe het variabel tarief zich in 2023 en daarna zal  

ontwikkelen. 

2. Bij de invoering van het variabel tarief wij voor inwoners een zekere gewenningsperiode moeten 

toestaan en een redelijke insteek is om onze inwoners geen financiële verrassingen te bezorgen. 

3. Het derhalve plausibel is om de afvalstoffenheffing van 2022 voor inwoners te bevriezen en voor 

de jaren 2023 en 2024 inclusief de variabele heffing op het niveau van 2022 te handhaven. 

 

Besluit: 

6. Een gewenningsperiode voor onze inwoners in te bouwen en de  afvalstoffenheffing en het 

variabele tarief voor de jaren 2023 en 2024 op het niveau van de afvalstoffenheffing van 2022 te 

bevriezen. 

7. Eventuele tekorten die hierdoor ontstaan te dekken vanuit de Algemene Reserve (zoals is 

vastgelegd in de bestemming van de Eneco-gelden najaarsnota 2020) 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fractie PHILIPPO  CDA 

 

Robert Philippo   Wim de Ruiter 
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