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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 7 juli 2022 

Agendapunt :  

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Zomerinzameling gft pluspakket 

 

 
Voorstel 

1. De inwoners van de gemeenten West Betuwe en West Maas en Waal als compensatie voor 
het niet wekelijks kunnen ledigen van de gft-container (zoals besloten in het AB van 20 mei 
jongstleden) composteerbare zakken verstrekken om hiermee eventuele overlast (stank en 
maden) te voorkomen. 

2. De inwoners te compenseren door middel van een vermindering van € 5 op het tarief 
afvalstoffenheffing in 2023. 

3. Het besluit van 20 mei 2022 om de inkomsten van de tarieven uit hoofdstuk 6 van de 
tarieventabel 2022 te verrekenen in hoofdstuk 6 van de tarieventabel 2023 als onderdeel van 
de afvalstoffenheffingenverordening dienovereenkomstig aan te passen. 

 

 
Inleiding 
In twee gemeenten, West Betuwe en West Maas en Waal, zamelt Avri in de zomermaanden (juni, juli, 
augustus) wekelijks gft in. Op 20 mei 2022 is besloten: 
 

1. De afzonderlijke opdrachten van de gemeenten West Betuwe en West Maas en Waal voor de 
hogere inzamelfrequentie voor bioafval (gft) in de zomerinzameling niet uit te voeren, indien op 
1 juni a.s. onvermijdelijk blijkt dat de uitvoering van de basistaken in gevaar komt.  

2. De inkomsten van de tarieven uit hoofdstuk 6 van de tarieventabel 2022 te verrekenen in 
hoofdstuk 6 van de tarieventabel 2023 als onderdeel van de afvalstoffenheffingenverordening. 

 
Na de AB-vergadering is gezocht naar manieren om de extra dienstverlening voor de inwoners op de een of 
andere manier te compenseren. Uiteindelijk is de uitkomst van de overleggen met de verantwoordelijk 
bestuurders van beide gemeenten dat er composteerbare bioafvalzakken worden verstrekt aan de inwoners 
en dat het restantbedrag, dat voor deze extra taak door inwoners moest worden opgebracht, financieel 
volgend jaar wordt gecompenseerd c.q. in mindering wordt gebracht op het tarief afvalstoffenheffing. 
 
Beoogd effect 
Het beoogd effect is tweeledig: 

- De effecten en doorwerking van het ontstane personeelstekort beperken voor de essentiële 
basisinzameling. 

- Recht doen aan de afspraken met gemeenten West Betuwe en West Maas en Waal en de 
inwoners van beide gemeenten compenseren (met een alternatief voor de wekelijkse inzameling 
en een financiële korting op het tarief afvalstoffenheffing in 2023). 

 
Argumenten 

1.1. Het bleek op 1 juni 2022 onvermijdelijk de zomerinzameling te laten vervallen 
Het niet uitvoeren van de opdrachten is noodzakelijk omdat er minder medewerkers voorhanden 
zijn. Deze zijn nodig om alle werkzaamheden uit het basispakket uit te voeren. Het gaat om de 
werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden op grond van de afvalstoffenverordening en het 
uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2022. 

 
1.2 en 2.1. en 3.1.Het AB is bevoegd om hierover een besluit te nemen.  

 
1.3 en 2.2 en 3.2  

In overleg met de twee gemeenten is een compromis tot stand gekomen door het verstrekken 
van zakken en een financiële compensatie.  
De ruimte die met het AB besluit van 20 mei 2022 is verkregen is benut en met beide 
gemeenten is verkend hoe we het beste uitvoering kunnen geven aan het besluit. Daaruit zijn 
de biologisch afbreekbare zakken als verzachtend middel gekomen en een financiële 
compensatie voor de bewoner van € 5 per huishouden.  
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Kanttekeningen 
1.1 Vanuit de leverancier van de zakken was levering vanaf half juni mogelijk. Dat was één á twee weken 
na het niet starten van de wekelijkse inzameling.  
 
Communicatie 
Dit voornemen is in de betreffende gemeenten gecommuniceerd en de extra inzameldagen zijn uit de 
digitale afvalkalender geschrapt. Ook krijgen de inwoners tips over hoe zij stank of overlast van ongedierte 
in de containers kunnen beperken. 
 
Samen met de gemeenten West Betuwe en West Maas en Waal zijn praktische afspraken gemaakt over de 
verspreiding van de zakken.   
 
Financiën 
De extra kosten van zomerinzameling gft zijn meegenomen in de tarieven van de afvalstoffenheffing voor 
de huishoudens in de betreffende gemeenten. De hoogte van het tarief is € 7,53 per jaar per huishouden. 
De aanslagen voor 2022 zijn al verzonden en kunnen niet worden ingetrokken. Ter compensatie voor de 
mindere dienstverlening zal in 2023 € 5 in mindering worden gebracht op het tarief (en zal de aanslag 2023 
dus € 5,- lager zijn). De € 2,53 is nodig voor de aanschaf, opslag en distributie van de zakken.   
 
Om hier uitvoering aan te geven zullen in de bestuursrapportage 2022 de lasten en de baten ten aanzien 
van extra GFT worden afgeraamd (exclusief de extra lasten voor de composteerbare zakken). De 
overgebleven baten uit de afvalstoffenheffing worden toegevoegd aan de reserve pluspakket en zullen in 
2023 (middels eerste begrotingswijziging 2023) worden onttrokken om de lasten van de extra GFT 
inzameling in 2023 te dekken. 
 
Uitvoering 
Avri zet volop in op het werven van nieuw personeel en op het behouden van het huidige personeel. 
 
Dit besluit vindt met terugwerkende kracht per 1 juni 2022 plaats. 

 
Bijlagen 

1. Tarief voor extra inzameling bioafval, afvalstoffenheffing 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Tarieven afvalstoffenheffing 2022, Hoofdstuk 6 
 

Tarieven extra inzameling bioafval 6.1  
 

 

Bij de onderstaande gemeenten wordt de belasting als bedoeld in deze tarieventabel, indien 
gedurende een bepaalde periode in de zomermaanden het bioafval (gft) niet tweewekelijks 
maar wekelijks wordt ingezameld, eenmalig vermeerderd met een vast bedrag Gemeente:  
- West Betuwe en West Maas en Waal 

 
 
 
€ 7,53 
 

 
 


