A15

Amendement
“Goed gedrag wordt beloond”
Betreft: Behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2016 – 2019
De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 26 november 2015,
Overwegende dat,
•

Duurzaamheid één van de speerpunten is van de gemeente Apeldoorn;

•

Apeldoorn in de top 5 staat van gemeenten van dezelfde stedelijkheidsklasse met het minste
restafval cq het beste hergebruikspercentage;

•

Dit te danken is aan de Apeldoornse burger met betrekking tot het scheiden van afval;

•

De verwerkingskosten van restafval afnemen, wat een voordeel van € 1,6 miljoen oplevert;

•

Het de inwoners van Apeldoorn niet motiveert om ze vervolgens te ‘belonen’ met een
tariefsverhoging afvalstoffenheffing;

•

Er in de MPB wordt voorgesteld de BTW op personele kosten van Circulus door te belasten in
de tarieven, in tegenstelling tot een eerder besluit van de Raad,

Besluit,
•

In de MPB 2016 – 2019 geen tariefsverhoging afvalstoffenheffing toe te passen voor 2016 en
in de Voorjaarsnota 2016 een voorstel te doen hoe eventuele tariefsverhogingen voor 2017
en volgende jaren zo minimaal mogelijk gehouden kunnen worden;

•

Eventuele tekorten te financieren uit de Reserve Huisvuilrechten en kostenbesparende
maatregelen *;

•

Op pagina 185 van de MPB in de paragraaf Afvalstoffenheffing de laatste zin “Minder
aanbieding ….. van 4,7%” te vervangen door “Voor 2016 zal geen tariefsverhoging
plaatsvinden.” en in de overige hoofdstukken en paragrafen van de MPB en de bijbehorende
verordening de teksten en tabellen dienovereenkomstig aan te passen.
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PvdA fractie

D66 fractie

Ties Stam

Dennis Russchen

*) Toelichting: Voor mogelijke (kostenbesparende) maatregelen, zie moties “GFT ophaal” en “Eerlijke
afvalstoffenheffing”. Deze voorstellen kunnen worden meegenomen in het afvalplan dat begin 2016
met de raad besproken zal worden.
Uit voorgaande MPB’s blijkt de Reserve Huisvuilrechten steeds significant lager zijn begroot dan er
uiteindelijk is gerealiseerd. Deze egalisatiereserve is van dusdanige omvang, dat eventuele tekorten in
2016 hiermee kunnen worden opgevangen1. Na vaststelling van het afvalplan dat gepland staat voor
het voorjaar van 2016, kunnen bij de voorjaarsnota 2016voorstellen worden gedaan voor de tarieven
voor 2017 en verder.

1

De reserve huisvuilrechten bereikt per 31 december 2015 een stand van € 3,7 miljoen (p. 226 van de MPB
2016-2019), terwijl de Raad bij besluit heeft vastgesteld dat de reserve niet meer dan € 3,6 miljoen zal
bedragen.

