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Betreft Vragen art.47 beantwoorden campagne 'Afval is waardevol' en de 

afvalstoffenheffing. 

 

 

 

 

Geachte fractie, 

  

U heeft het college op 3 augustus vragen gesteld op basis van artikel 47 van het 

Reglement van Orde. Hieronder vindt u in cursief uw vragen met daaronder de 

antwoorden. 

 

Vraag 1 

Kunt u ons toelichten waarom het vastrecht en de tarieven van restafval en 

lediging de afgelopen jaren voor inwoners ondanks beter scheiden zijn 

gestegen i.p.v. gedaald? 

 

In 2014 betaalde een gemiddeld huishouden in Waalwijk bijna 269 euro aan 

afvalstoffenheffing. De jaren daarna werd dat fors afgebouwd en schommelde dat tussen 

de 190 en 199 euro. Voor belastingjaar 2021 was er sprake van een forse 

tariefsverhoging met betrekking tot de afvalstoffenheffing. Dat was noodzakelijk omdat 

er de jaren daarvoor forse bedragen uit de voorziening gehaald zijn om de begroting 

binnen het product afval sluitend te krijgen. Daarnaast is sinds 2019 de belasting, die de 

gemeente moet betalen voor het storten en verbranden van restafval, fors gestegen van 

€ 13,21 per 1000kg in 2018 naar € 33,15 per 1000kg in 2021.  

 

In het raadvoorstel voor de Belastingverordeningen 2021 (Ex OZB en Leges) met 

agendanummer R8.01-20 wordt uitgelegd wat de volledige redenen waren voor de 

verhoging van de tarieven van de afvalstoffenheffing voor belastingjaar 2021. 

 

 



 

 

 

 

 
 

Vraag 2 

Bent u zich ervan bewust dat deze constatering tot verwarring kan leiden bij 

bewoners die verwachten dat als zij beter scheiden, zij daarvoor ook financieel 

beloond gaan worden? Op grond van aangehaald citaat. 

 

‘Beter afval scheiden’ is beter voor onze planeet. Als samenleving staan wij daarvoor 

samen aan de lat en uiteraard begrijpen wij dat onze burgers dat het liefst jaarlijks, liefst 

1 op 1, willen terugzien is hun portemonnee.  Het liefst laten we de lokale lasten (combi 

van OZB, Afval- en Rioolheffing) alleen stijgen door een inflatiecorrectie zoals voor 2021 

en 2022, echter de hoogte van de afvaltarieven wordt de laatste jaren stevig beïnvloed 

door een oplopend inflatiepercentage en toenemende afvalverwerkingskosten. 

Desondanks kent Waalwijk al jaar en dag lage lokale lasten. In de rangschikking van de 

Atlas van de lokale lasten 2022 (zoals door het COELO gepubliceerd) staan wij in 

Nederland op plek 14 van goedkoopste gemeenten en in Brabant op plek 4. Structureel 

lage lokale lasten behouden voor de burger vinden wij in zekere zin ook een financiële 

beloning. 

 

Vraag 3 

Bent u bereid om komend jaar de belofte waar te maken of de tekst op de 

website aan te passen met een toelichting aan bewoners via de media? 

 

Het voorstel van de (belasting-)tarieven en daarmee ook de hoogte van de lokale lasten 

voor 2023 wordt momenteel gemaakt en zal binnenkort worden aangeboden aan de 

gemeenteraad. Het zou onverstandig zijn om daar nu al op vooruit te lopen. 

 

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

268,96 234,88 198,69 193,39 190,17 190,78 192,44 220,50 228,69

Afvalstoffenheffing in vergelijking met ander gemeenten in 2020

Loon op 

Zand Heusden  Oosterhout Tilburg  Dongen 

Geer-

truiden-

berg

342,48 192,92 288,53 292,50 308,01 245,16

Afvalstoffenheffing in vergelijking met ander gemeenten in 2022
Loon op 

Zand Heusden  Oosterhout Tilburg  Dongen 

Geer-

truiden-

306,84 184,11 338,18 289,45 344,97 262,54

Afvalstoffenheffing*)

Waalwijk

*Voor de afvalstoffenheffing is in Waalwijk uitgegaan van de bedragen zoals gepubliceerd door de COELO in de Atlas van de lokale 

lasten. Hierin is voor iedere gemeente een gemiddeld betaald bedrag berekend. Dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde 

vastrechtbedrag, aangevuld met een gemiddelde aanslagbedrag (obv het gemiddelde afvalaanbod van huishoudens volgens het CBS) 

voor tweemaal een halfjaar DIFTAR.


