GEWIJZIGD RAADSBESLUIT

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2019
Hoofdstuk 1

Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing voor het periodiek inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen.
1.1

De belasting bedraagt per perceel per maand van het belastingtijdvak

1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1 bedraagt de belasting
per lediging van een:

1.2.1

minicontainer van 140 liter, bestemd voor restafval

€ 11,00

1.2.2

minicontainer van 240 liter, bestemd voor restafval

€ 16,00

1.2.3

minicontainer van 140 liter, bestemd voor gft afval
gedurende de periode 1 januari tot en met 13 oktober 2019
gedurende de periode 14 oktober tot en met 31 december 2019

€

1,50
gratis

minicontainer van 240 liter, bestemd voor gft afval
gedurende de periode 1 januari tot en met 13 oktober 2019
gedurende de periode 14 oktober tot en met 31 december 2019

€

2,25
gratis

1.2.4

1.3

€

10,25

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1 en onderdeel 1.2 tot en met 1.2.4 zijn de oranje
plastic zakken voor het inzamelen van plastic verpakkingsmaterialen en de gele plastic zakken
voor blik en drankenkartons gratis. Het ophalen van de plastic zakken is eveneens gratis.

Hoofdstuk 2.1 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing
2.1.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het aanbieden
van huishoudelijke afvalstoffen, op een daartoe van gemeentewege ter beschikking
gestelde plaats:

Milieustraat
Categorie
1.

Omschrijving













afgewerkte motorolie (max.10
liter)
Asbest en asbesthoudend
materiaal (max.35 m2)
Autobanden (maximaal 5 stuks)
Drankenkartons
Elektrische apparaten
Frituurvet en frituurolie
Gasflessen
Glas (flessen en potten)
Glas (vlakke stukken en platen)
Incontinentiemateriaal
Kadavers kleine huisdieren
Klein Chemisch Afval

Tarief per
1 m3

Tarief
overigen
gratis
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2.
3.

4.


















5.




Metalen
Papier en karton
Plastic verpakkingsmateriaal
Textiel
Blad en gras
Snoeihout
Dakleer
Grond(schoon)
Hout(massief, onbehandeld,
geverfd, gelakt of verlijmd
Puin (schoon)
Gips
Matrassen
Vloerbedekking
Harde kunststoffen
Grof huishoudelijk
restafval(brandbaar)
Grof huishoudelijk restafval
(onbrandbaar)
Hout (geïmpregneerd, bielzen)
Huisvuilzakken (max. 2 stuks
van 60 liter)

€ 3,00
€ 6,05

€ 18,65

2.2.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting
voor het op aanvraag omwisselen van één minicontainer per keer
2.3.1 In afwijking van het bovenstaande kan de belastingplichtige, of de voor
het eerst belastingplichtige die binnen de gemeente verhuist of een nieuwingezetene van de gemeente, die als belastingplichtige wordt aangemerkt,
gedurende een periode van twee maanden nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden kosteloos éénmaal van containervolume wisselen.

€ 5,05
per zak

€ 21,30

Behoort bij raadsbesluit van 18 december 2018.
De griffier,
Mr. P.J.F. Bemelmans
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