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AMENDEMENT MAATSTAVEN EN TARIEVEN REINIGINGSRECHTEN 

De gemeenteraad van Bergen bijeen tijdens de raadsvergadering van 17 december 2019 

Overwegende dat: 

• De kosten voor afvalverwerking drastisch zijn gestegen, ook voor onze gemeente 
• De afvalstoffenheffing de kosten voor afvalinzameling en verwerking moet 

dekken. 

• Dat in de raadsvergadering van 12 november j.l. besloten is voor de 
afvalstoffenheffing een kostendekkende tariefstelling aan te houden. 

• Dat wij over het algemeen de stelregel aanhouden "de vervuiler betaalt". 
• We in onze gemeente werken met diftar (gedifferentieerd tarief), wat wil zeggen 

een vast bedrag per adres en een tarief per aanbieding. 

• We een goede balans nastreven in dit tarief, waarbij er een prikkel moet zijn naar 
onze inwoners toe om afval zoveel als mogelijk gescheiden aan te bieden en 
bewust om te gaan bij het creëren van afval. 

• Inwoners die moeite doen om minder afval aan te bieden niet beloond worden 
door het verhogen van alleen het vastrecht, maar dat het uitsluitend verhogen 
van het tarief per aanbieding het risico van afvaldumping verhoogt. 

Besluit: 

Maatstaven en tarieven afvalstoffen te wijzigen van de volgende items: 

Hoofdstuk Benaming tarief stijging 

 

1.1 Vastrecht particulieren € 117,00 43% -21,00 

2.1 Vastrecht bedrijven € 117,00 43% -21.00 

1.2.11 Var. GFT particulieren 25 liter 3,30 30% 0.76 

1.2.1.2 Var. GFT particulieren 80 liter 4,56 30% 1.05 

2.2.1.2 Var. GFT bedrijven 80 liter 4,56 30% 1,05. 

1.2 t3 Var. GFT particulieren 140 liter € 5,93 30% 1,37 

2 2.1 3 Var. GFT bedrijven 140 liter 5,93 30% 1,37 

1 2.1.4 Var. Restafval particulieren 40 liter € 3,99 30% 0,92 

2.2,1.4 Var. Restafval bedrijven 40 liter 3;99 30% 0,92 

1,2 1 5 Var. Restafval particulieren 80 liter 5,24 30% 1,21 

2.2.1.5 Var. Restafval bedrijven 80 liter 5,24 30% 1,21 

1.2.1.6 Var. Restafval particulieren 140 liter 7,11 30% 1,64 

2.2.1.6 Var. Restafval bedrijven 140 liter 7,11 30% 1,64 

1,2.1.7 Var. Resttafval particulieren 240 liter € 10,24 30% 2,36 

22.1.7 Var. Restafval bedrijven 240 liter € 10,24 30% 2,36 

1.2.1.8 Var. Restaval 60 liter (zak) € 2,60 30% 0,60 

2.2.1.1 Var. GFT bedrijven 25 liter € 3,30 30% 0,76 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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