Aan de leden van de gemeenteraad.

Geachte leden van de raad,

In de IJC van dinsdag 6 januari, Regionaal 3, las ik dat de gemeente Velsen de afvalstoffenheffing
dit jaar verhoogt van € 344 naar € 375. En ook dat dit tarief geldt ongeacht de grootte van het
huishouden.
Vermeld wordt ook dat Beverwijk wel onderscheid maakt in de grootte van het huishouden, en wel
tussen éénpersoonshuishoudens en ‘grotere huishoudens’ (die doorgaans aangeduid worden als
meerpersoonshuishoudens).

Treffend is, zoals ook wordt vermeld, dat het Beverwijkse tarief, in 2015 voor een
eenpersoonshuishouden slechts 49 % is van dat in Velsen, en voor meerpersoonshuishoudens 74%.
Wat dat betreft had men ook nog een flink aantal andere gemeenten uit deze regio kunnen noemen,
die allemaal onderscheid maken tussen éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens, en ook (soms
véél) lagere tarieven. En zeker in de gemeenten boven het Noordzeekanaal komt daar toch dezelfde
HVC het afval ophalen.

Op www.coelo.nl kunt u voor alle gemeenten in Nederland (407 in 2014) de tarieven bekijken die
golden in 2014 (2015 nog niet beschikbaar).

Daaruit blijkt :
Wat dat onderscheid tussen éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens betreft is Beverwijk in
gezelschap van 92% van alle gemeenten in Nederland. Slechts 8% hanteert een eenheidstarief zoals
Velsen doet. *)
Ook blijkt dat Velsen voor éénpersoonshuishoudens het op 2 na hoogste tarief had van alle 407
gemeenten. Alleen Rotterdam en Diemen waren nog duurder.
Maar op de websites van Rotterdam en Diemen las ik nu dat zij voor 2015 het tarief voor
éénpersoonshuishoudens allebei verlagen naar € 347 . En ook de tarieven voor
meerpersoonshuishoudens worden daar verlaagd.
Het ziet er dus naar uit dat Velsen in 2015 voor éénpersoonshuishoudens met vlag en wimpel de
koppositie overneemt.
Voor meerpersoonshuishoudens was Velsen in 2014 ook in de top tien, en stijgt waarschijnlijk in
2015 van de 9e naar de 4e plaats.

Op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) lees ik:
De opbrengsten van de afvalstoffenheffing mogen niet meer dan kostendekkend zijn.
De gemeente mag met deze belasting geen winst maken om daarmee andere gemeentetaken te
financieren.

Waarom is Velsen dan zo duur in vergelijking met omliggende gemeenten?

Een paar citaten uit IJmuider Courant:
6 Juni 2013:
VELSEN - De gemeenteraad van Velsen buigt zich over mogelijkheden om de afvalstoffenheffing te
verlagen.
Burgemeester en wethouders hebben onderzocht welke mogelijkheden er zijn en leggen die nu voor
aan de raad. Ze zien wel mogelijkheden om de afvalstoffenheffing te verlagen, maar dat heeft altijd
gevolgen voor andere begrotingsposten.

(Dus toch de afvalstoffenheffing gebruikt om andere gaten te dichten?).

9 september 2014:
Financieel wethouder Arjen Verkaik baalt verschrikkelijk want hij had de inwoners van Velsen
willen trakteren op belastingverlaging. De verhoging van de afvalstoffenheffing kent drie oorzaken,
weet de wethouder.
De rijksbelasting hierop gaat omhoog, de kosten stijgen en tot slot hebben de inwoners vorig jaar te
weinig betaald. Dat moet nu worden recht gezet.

22 oktober 2014:
Afvalstoffenheffing
Een ander onderwerp dat altijd hot is in Velsen; de afvalstoffenheffing. Door een foutje in een
contract betalen de burgers van Velsen ook afvalstoffenheffing aan HVC voor huizen die nooit
gebouwd zijn.

*) Coelo maakt alleen onderscheid tussen éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens, en in de
meeste gevallen zal meerpersoons wel 2 of meer personen betekenen.
Maar ik weet dat bijvoorbeeld Eindhoven aparte tarieven kent voor 1, 2, 3 en 4+ personen.
Dat benadert al heel wat beter het principe ‘De vervuiler betaalt’.

Met vriendelijke groet,

J.J. Klijn
Santpoort-Zuid

