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Aan : Algemeen Bestuur Avri 
Vergadering : 13 februari 2020 
Agendapunt : 7.2, ter besluitvorming 
Van : Dagelijks Bestuur 
Onderwerp : Wijziging Tarieventabel 2019  

    

    
Voorstel 

1. Huishoudens die voor 1 juli 2019 de beschikking hadden over meer dan één minicontainer 
voor restafval, te compenseren voor het halve jaar in 2019 dat zij deze container(s) niet meer 
hebben kunnen aanbieden; 

2. De Tarieventabel 2019 behorende bij Verordening Afvalstoffenheffing 2019 gewijzigd vast te 
stellen. 

 

 
Inleiding 
Op dit moment zijn er een aantal huishoudens in laagbouw die meer dan 1 restafval container hebben. 
Hiervoor betalen zij het vaste tarief van € 50 per container per jaar bovenop het standaard vaste tarief 
afvalstoffenheffing. Het gaat hier in totaal om 538 huishoudens. 
 
Deze groep huishoudens kunnen de extra restafval containers ook niet meer gebruiken. En daarom 
hebben zij recht op een half jaar restitutie. 
 
Het resterende bedrag van de belasting zijnde € 25 per container voor de 2e helft 2019 dient in 
vermindering te worden gebracht op de belastingaanslagen 2020 van deze huishoudens. 
 
Beoogd effect 
Een aanslag afvalstoffenheffing die overeenkomt met de geleverde dienstverlening.  
 
Argumenten 
1.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot (gewijzigde) vaststelling van de Tarieventabel behorende bij 
de Verordening Afvalstoffenheffing 2019. 
Het besluit bevat nadere regels bij de Tarieventabel. De actueel geldende verordening is op 20 
december 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Avri. De Tarieventabel 2019 hoort bij de 
Verordening Afvalstoffenheffing Avri. 
Er is geen aanleiding om de Verordening Afvalstoffenheffing aan te passen. 
 
1.2 Een aanpassing van belastingen is ook achteraf mogelijk. 
Aangezien het hier om een belasting gaat die geheven wordt over een tijdvak van een jaar en Avri 
gedurende dit jaar de belasting aanpast moet hiervoor restitutie gegeven worden Het is mogelijk om de 
tarieven achteraf aan te passen. Dit kan alleen als de aanpassing in het voordeel is van de 
belastingplichtige. Dat is hier het geval.  
 
1.3  De opgelegde heffing past door de aanpassing weer bij de geleverde dienst (het belastbare feit) 
Door de verplichte overgang naar de ondergrondse restafval locaties hebben deze inwoners teveel 
belasting betaald. Hiervoor moet restitutie gegeven worden over de resterende maanden van 2019 (juli 
– december 2019). 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Communicatie 
Het besluit tot wijzigen van Tarieventabel 2019 wordt bekend gemaakt in het digitale publicatieblad van 
de gemeenschappelijke regeling Avri en wordt ook opgenomen in de digitale regelingenbank voor 
lokale overheden. Het besluit zal daarnaast op de website van Avri worden geplaatst.  
 
Financiën 
De kosten voor deze restitutie regeling bedragen in totaal ong. € 19.500. Dit zijn de restitutie kosten (€ 
15.000)  en de kosten door BSR (€ 4.500) 
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De financiële gevolgen worden verwerkt in de jaarrekening 2019. 
 
Publicatie regeling 
Bij een aangepaste regeling zoals het Uitvoeringsbesluit ontstaan kosten voor de officiële publicaties. 
Deze kosten zijn naar schatting € 125 per regeling/publicatie. Deze kosten worden verwerkt in de 
jaarrekening 2019 
 
Uitvoering 
Dit besluit wordt na publicatie met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 van kracht. Inwoners 
krijgen een brief met informatie. Daarna volgt restitutie door BSR. 
 
Bijlage(n) 

• Gewijzigde Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2019 

• Wijzigingsbesluit 
 


