
Van: 

Verzonden: zaterdag 21 november 2020 16:23 

Aan: Griffie-Hillegom 

CC: info 

Onderwerp: Afvalstoffenheffing 2021 

 

 

Ter attentie van alle raadsleden van de gemeenteraad van Hillegom. 

 

Geachte raadsleden, 

 

Ik heb uw college van B&W vorige week een brief gestuurd over verschillende zaken die 

spelen in de wijk Meer en Dorp. Op zaterdag 21 november was ik de commissieagenda voor 

26 november '20 aan het bekijken en kwam de behandeling van de verschillende 

belastingverordeningen tegen. Uiteraard was ik zeer nieuwsgierig naar de verordening 

afvalstoffen en reinigingsrechten 2021. U gaat tenslotte vooruitlopend op de tot 2022 

uitgestelde wijze van inzamelen de tarieven alvast "vereenvoudigen". U gaat komende 

donderdag debatteren over het vaststellen van de belastingverordeningen. Ik wilde u voor 

wat betreft de genoemde verordening het volgende ter overweging meegeven. 

 

Ik woon samen met mijn echtgenoot en zoon in een ééngezinswoning. Ik scheid mijn afval 

zeer zorgvuldig en bied dit aan op de dagen die daarvoor benoemd zijn in de afvalkalender. 

Grofvuil breng ik netjes naar de gemeentewerf op dagen de deze open is. Doordat ik het 

afval scheid, kan ik volstaan met een huisvuilcontainer van 140 liter en een gft-container van 

140 liter.  Hierdoor word ik volgens de huidige verordening reinigingsrechten 2020 

aangeslagen als een klein huishouden en bedraagt de afvalstoffenheffing die ik betaal € 

260,30. 

 

In de verordening reinigingsrechten 2021 zie ik twee tarieven staan, waarbij ik dacht, dat zal 

toch niet waar zijn. U leest in het bovenstaande dat ik netjes alles scheid en aanbied daar 

waar het hoort. In 2021 wil u onderscheid gaan maken tussen éénpersoonshuishoudens en 

meerpersoonshuishoudens. Het tarief voor de afvalstoffenheffing voor een 

éénpersoonshuishouden bedraagt € 300, voor een meerpersoonshuishouden € 330,--. 

 

Dit zou voor ons gezin dus een tariefstijging van liefs € 69,70 zijn. Ik weet niet zeker of u zich 

dit bewust bent en daarom vond ik het wel goed om dit signaal aan u door te geven. 

 

Wat betekent dit voor de gemeentelijke belastingaanslag voor inwoners die hun afval al 

goed scheiden: 

In de verordening rioolheffing 2021 wordt ook een verhoging van de verschillende tarieven 

geïntroduceerd. Was in 2020 voor mij het tarief van € 233,25. In 2021 wordt dit tarief met 

een bedrag van € 0,35 verhoogd dus dat is echt een minimale verhoging. 

 

In de vast te stellen verordening onroerendezaakbelasting voor 2021 wordt het percentage 

wat voor onze situatie van toepassing is verlaagd van 0,0989% naar 0,0962%. Dit kunt u 

doen omdat de waarde van de woningen de afgelopen jaren continue in de lift zitten en de 



inkomsten die u kan verwachten, overeenkomen de het totaalbedrag uit wat u in 2020 uit de 

onroerendzaakbelasting hebt ontvangen als gemeente. 

 

Als ik dan voor mijn situatie al de door mij te betalen gemeentelijke belastingen 2021 bij 

elkaar optel kom ik, (waarbij ik ervan uitga dat ik door de stijging van de woningwaarde, om 

en nabij hetzelfde bedrag aan OZB moet betalen als in 2020) tot een berekend percentage 

van 9% dat de aanslag van gemeentelijke belastingen omhoog gaat. 

 

In het huishoudelijk afval- en grondstoffenbeleid Hillegom in de samenvatting op pagina 7 

een alinea gewijd aan de financiële consequenties. Hierin is de volgende zin opgenomen: 

"Het saldo van deze kosten en baten leidt voor het voorgestelde afvalinzamelsysteem tot een 

stijging van 13 euro van de afvalstoffenheffing." Hierboven op kunnen nog wat kosten 

komen als u voor extra optie kiest zoals frequenter ophalen van gft-afval en andere opties 

die beschreven zijn in deze alinea van het afval- en grondstoffenbeleid Hillegom. Dit staat in 

beleid dat u als gemeenteraad op 12 december 2019 heeft vastgesteld.  

 

Zoals hierboven omschreven is in mijn situatie de verhoging € 69,70. Dit is liefst 5,35 x de 

genoemde € 13,--. U begrijpt dat ik, mede gezien de situatie op het gebied van de 

afvalproblematiek in onze wijk paf sta van wat er hier wordt voorgesteld. 

Meerpersoonshuishoudens die zich netjes bezighouden met het scheiden van de 

verschillende afvalstromen, waardoor zij al voldoende hebben aan tweemaal een container 

van 140 liter gaan liefst een kleine € 70 meer betalen aan afvalstoffenheffing. Ik weet niet 

hoe dit rijmt met de slogan "de vervuiler betaald". 

 

Ik wens u veel wijsheid toe bij de commissievergadering van komende donderdag en ben 

zeer benieuwd naar de uitkomst van uw debat hierover. Afhankelijk van de uitkomst van het 

debat in de commissie neem ik in overweging om in te spreken tijdens de raadsvergadering 

op 10 december 2020. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hillegom. 

 

ps. Deze mail is in CC aan het college van B&W gezonden. 


