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Definitieve akkoord 
 
 
B & W d.d.:  7-12-2021 
 

Besluit 
1.  De raad voor te stellen het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing 2022 
te wijzigen van € 234,36 naar € 208,08 
2. De raad voor te stellen de verordening tot 1e wijziging van de verordening 
afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen 
3. Voor de egalisatiereserve tarieven huishoudelijk afval wordt in de raming 
voor de tariefberekening een maximumsaldo van 50% van de totale 
verwerkingskosten uit de DVO Circulus Berkel gehanteerd 
4. De egalisatiereserve wordt niet gebruikt als dekking voor investeringen 
5. De te verwachten positieve financiële effecten 2020 en 2021 worden gestort 
in de egalisatiereserve waarbij geen verrekening meer plaatsvindt met de 
bijdrage algemene middelen uit 2019 
6. Het raadsvoorstel en het ontwerp raadsbesluit vast te stellen 
7. De stukken aan te bieden aan de raad 
 
 
De nota en het besluit openbaar te maken. 
 

Inleiding 
Op 10 november is een raadsmededeling verzonden waarbij is aangegeven dat bij de 
voorbereidingen van de begroting 2022, de PMD-verwerkingskosten lager uitvallen 
dan waarmee rekening was gehouden bij de opgestelde tariefberekening 
afvalstoffenheffing 2022. De tarieven zijn nu opnieuw berekend en het 
basistarief kan worden verlaagd van € 234,36 naar € 208,08. Dit betekent een 
verlaging van € 26,28 per aansluiting. De variabele tarieven blijven gelijk.  
 
Om de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing voor 2022 voor het 
lagere tarief uit te voeren is het noodzakelijk om een wijzigingsverordening 
vast te laten stellen door de gemeenteraad. Deze is als bijlage toegevoegd.  



 
 
Voor de tariefberekening van de afvalstoffenheffing wordt het wettelijke 
uitgangspunt van maximaal 100% kostendekkendheid gehanteerd. 
 
  
 
Er zijn twee redenen die leiden tot een aangepaste tariefberekening;  de 
gewijzigde financiële systematiek rondom PMD ( Plastic Metaal Drankpakken) en 
het afsluiten van de definitieve DVO (Dienst Verlening Overeenkomst 
Afval/Grondstoffen) met Circulus-Berkel. Deze zorgen voor lagere lasten wat 
leidt tot verlaging van het tarief afvalstoffenheffing. Hierbij gaat het om: 
 
* € 1,2 miljoen lagere lasten PMD als gevolg van gewijzigde systematiek PMD; 
* € 350.000 lagere lasten in de definitieve DVO van Circulus Berkel ten 
opzichte van het concept DVO.   
 
Door de gewijzigde kostensystematiek voor PMD-afval die in april 2020 is 
ingegaan, zijn er overigens ook (positieve) financiële effecten in de boekjaren 
2020 en 2021. Deze zijn nog niet in volle omvang bekend en worden daarom 
betrokken bij de jaarrekening 2021. Het resultaat van het taakveld afval wordt 
bij de jaarrekening verrekend met de reserve tarieven huishoudelijk afval. 
Overigens is bij de jaarrekening 2019 een negatief exploitatieresultaat (ad € 
642.000) gedekt vanuit de algemene middelen. Er hoeft in dit geval geen 
teruggave plaats te vinden. 
 
Bij de tariefberekening 2022 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 
* PMD inkomsten begroot op basis van de gerealiseerde tonnages van de afgelopen 
3 jaar x een lager standaardtarief (€ 200); 
* Papier inkomsten gebaseerd op het gemiddelde resultaat van de afgelopen 3 
jaar; 
* Een maximumsaldo van 50% van de totale verwerkingskosten in de reserve te 
hanteren. 
 
  
 
Achtergronden die in de toekomst van invloed kunnen zijn op het tarief zijn: 
 
* De standaardvergoeding PMD is nu € 245 per ton maar hier wordt nog over 
onderhandeld tussen de VNG en verpakkingsindustrie. 
* Het Rijk heeft aangekondigd om de verbrandingsbelasting op restafval mogelijk 
te verhogen;  
* De fluctuerende markttarieven voor bijvoorbeeld oud papier en karton; 
* Alhoewel de effecten van de invoering van het grondstoffenplan in basis 
financieel neutraal zijn, kan de uitwerking hiervan mogelijk toch financiële 
effecten hebben. 
 
Mogelijke effecten van deze achtergronden worden meegenomen in de 
tariefberekening voor 2023. 
 
Overigens is recent ook een besluit genomen tot uitbreiding van de milieustraat 
(b&w 2021-256). Het zeer beperkte financiële effect wordt meegenomen in de 
tariefberekening voor 2023. 
 
  
 
  
 
  
 



 
  
 
 
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De eerste wijziging van de verordening afvalstoffenheffing 2022 met het 
gewijzigde vaste basistarief voor te stellen aan de raad. Het effect voor de 
inwoners van Deventer is een lager basistarief afvalstoffenheffing. 
 
  
 
  
 
 
 

Kader 
* Artikelen 147 lid1, 216,219,229 eerste lid, onderdeel a en b van de 
Gemeentewet. 
* Artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. 
 
 
 

Betrokken partijen en participatie 
Intern heeft afstemming plaatsgevonden tussen het Programma Milieu & 
Duurzaamheid en de teams Finance en Control en DOWR Belastingen.   
 
  
 
 
 

Argumenten voor en tegen 
Voor:    
 
* verlaging van het vaste tarief 
* het wettelijke uitgangspunt van maximaal 100% kostendekkendheid wordt 
gehanteerd 
 
  
 
 
 

Financiële consequenties en dekking 
De gevolgen van de wijziging van het tarief wordt direct verwerkt in de 
begroting 2022. 
  
Bij de tariefberekening 2022 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
* PMD inkomsten begroot op basis van de gerealiseerde tonnages van de afgelopen 
3 jaar x een lager standaardtarief (€ 200); 
* Papier inkomsten gebaseerd op het gemiddelde resultaat van de afgelopen 3 
jaar; 
* Een maximumsaldo van 50% van de totale verwerkingskosten in de reserve te 
hanteren.  
 
  
 
 
 

Openbaarmaking en communicatie 



 
Nadat het collegebesluit besluit zal door middel van een persbericht nadere 
communicatie plaatsvinden. 
 
 

 

Aanpak en uitvoering 
Na het vaststellen van de wijzigingsverordening afvalstoffenheffing worden de 
nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2022 in rekening gebracht. 
 
 



 

RAADSVOORSTEL 
 
Onderwerp : Wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2022 
Portefeuillehouder : Wethouder Verhaar, 
Voorstelnummer : 2021-307 
Datum B en W besluit : 7-12-2021 
Team : DEV-PRO 

 
Inleiding 
Op 10 november is een raadsmededeling naar u verzonden waarbij is aangegeven dat 
bij de voorbereidingen van de begroting 2022,  en als onderdeel daarvan de 
afvalstoffenheffing 2022, de PMD-verwerkingskosten lager uitvallen dan waar 
rekening mee is gehouden in de opgestelde tariefberekening afvalstoffenheffing 
2022. De tarieven zijn opnieuw berekend en het basistarief kan worden verlaagd 
van € 234,36 naar € 208,08. Dit betekent een verlaging met € 26,28 per perceel / 
aansluiting. De variabele tarieven blijven gelijk.  
 
Om de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing voor 2022 voor het 
lagere tarief uit te voeren is het noodzakelijk om een wijzigingsverordening 
vast te laten stellen door uw gemeenteraad. 
 
 
 
Raadsvoorstel 
1. Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing 2022 te wijzigen van € 234,36 naar € 208,08   
2. De verordening tot 1e wijziging van de verordening afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen   
3. De programmabegroting 2022-2025 te wijzigen 
 
 
Kern raadsvoorstel 
Het vaststellen van een gewijzigd basistarief voor de afvalstoffenheffing 2022, 
namelijk: € 208,08.  Dit betekent een verlaging met € 26,28 per perceel / 
aansluiting ten opzichte van het bedrag van € 234,36. 
 
 
 
Beoogd resultaat 
Vaststellen 1e wijziging van de verordening afvalstoffenheffing 2022 met het 
gewijzigde vaste basistarief. Het effect is een verlaging van het basistarief 
met € 26,28 per perceel / aansluiting ten opzichte van het bedrag van € 234,36. 
 
 
 
Kader 
Artikelen 147 lid1, 216,219,229 eerste lid, onderdeel a en b van de Gemeentewet 
en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. 
 
 
 
Argumenten ten behoeve van de raad 
Er zijn twee redenen die leiden tot een aangepaste tariefberekening;  de 
gewijzigde financiële systematiek rondom PMD ( Plastic Metaal Drankpakken) en 
het afsluiten van de definitieve DVO (DienstVerleningOvereenkomst 
Afval/Grondstoffen) met Circulus-Berkel. Deze zorgen voor lagere lasten wat 
leidt tot verlaging van het tarief afvalstoffenheffing. Hierbij gaat het om: 
- € 1,2 miljoen lagere lasten PMD als gevolg van gewijzigde systematiek PMD; 
- € 350.000 lagere lasten in de definitieve DVO van Circulus Berkel ten opzichte 
van het concept DVO.   
  



 

Achtergronden die in de toekomst van invloed kunnen zijn op het tarief zijn: 
- De standaardvergoeding PMD is nu € 245 per ton maar hier wordt nog over 
onderhandeld tussen de VNG en verpakkingsindustrie. 
- Het Rijk heeft aangekondigd om de verbrandingsbelasting op restafval mogelijk 
te verhogen;  
- De fluctuerende markttarieven voor bijvoorbeeld oud papier en karton; 
- Alhoewel de effecten van de invoering van het grondstoffenplan in basis 
financieel neutraal zijn, kan de uitwerking hiervan mogelijk toch financiële 
effecten hebben. 
  
Mogelijke effecten van deze achtergronden worden meegenomen in de 
tariefberekening voor 2023.. De uitbreiding van de milieustraat wordt ook 
meegenomen in de tariefberekeing voor 2023. 
 
 
 
Betrokken partijen en participatie 
Intern heeft afstemming plaatsgevonden tussen het Programma Milieu & 
Duurzaamheid en de teams Finance en Control en DOWR Belastingen.   
 
 
 
Financiële consequenties 
Het vaste tarief afvalstoffenheffing wordt verlaagd naar € 208,08. De gevolgen 
van de wijziging van het tarief  wordt direct verwerkt in de begroting 2022. 
In de begroting is uitgegaan van een 100% kostendekkend tarief 
afvalstoffenheffing.  
  
Bij de tariefberekening 2022 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
-  PMD inkomsten begroot op basis van de gerealiseerde tonnages van de afgelopen 
3 jaar x een lager standaardtarief (€ 200); 
-  Papier inkomsten gebaseerd op het gemiddelde resultaat van de afgelopen 3 
jaar; 
-  Een maximumsaldo van 50% van de totale verwerkingskosten in de reserve te 
hanteren.  
  
Door de gewijzigde kostensystematiek voor PMD-afval die in april 2020 is 
ingegaan, zijn er overigens ook (positieve) financiële effecten in de boekjaren 
2020 en 2021. Deze zijn nog niet in volle omvang bekend en worden daarom 
betrokken bij de jaarrekening 2021. 
 
 
 
Betrokkenheid raad 
Na vaststelling en het van kracht worden van de 1e wijzigingsverordening 
afvalstoffenheffing geldt deze voor het belastingjaar 2022. De 
wijzigingsverordening wordt op wettelijk voorgeschreven wijze bekendgemaakt. 
Daarnaast worden belanghebbenden over de tarieven en de wijze van 
belastingheffing en inning geïnformeerd via het Deventer belastingloket. 
 
 
 
  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
  
  
  
  



 

  
M.A. Kossen R.C. König 
  
 
 



 
 

 

RAADSBESLUIT 
Onderwerp : Wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2022 
Voorstelnummer : 2021-307 
Raadstafel d.d. :  
Raadsvergadering :  

 
De raad van de gemeente Deventer, 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7-12-2021, nummer 2021-307 
 
BESLUIT 
1. Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing 2022 te wijzigen van € 234,36 
naar € 208,08 
2. De verordening tot 1e wijziging van de verordening afvalstoffenheffing 2022 
vast te stellen 
3. De programmabegroting 2022-2022 te wijzigen 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 
De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
  

 
 
 
 
 
 
 

A. Kerver R.C. König 
 



 
RAADSBESLUIT  
Onderwerp  1e wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2022 
Voorstelnummer  2021-307       
Raadstafel d.d.          
Raadsvergadering   22 december 2021       
  
   
   
De raad van de gemeente Deventer,  
   
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.  d.d.  29 november 2021, 2021-307,   
 
Gelet op de artikelen 147 lid 1, 216, 219, 229 eerste lid, onderdeel a en b van de Gemeentewet en 
artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;   
  
BESLUIT  
  
Vast te stellen:  
  
De verordening tot 1e wijziging van de verordening afvalstoffenheffing  2022.  
  
Artikel 1  
Hoofdstuk 1, onderdeel 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2022 
vastgesteld door de gemeenteraad op 10 november 2021 wordt vervangen door:   
1. De belasting per perceel per belastingjaar voor het periodiek verwijderen van huishoudelijke afval   
    stoffen bedraagt  € 208,08.  
   
Artikel 2 Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.  
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.  
3. Deze verordening kan worden aangehaald als de " Verordening tot 1e wijziging van de verordening    

afvalstoffenheffing  2022”.  
 
Artikel 3 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening tot 1e wijziging van de verordening 
afvalstoffenheffing 2022”.  
 
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Deventer in zijn vergadering van 22 
december 2021.  
  
  
De raad voornoemd,  
de griffier,  de voorzitter,  
   
  
  
A. Kerver  R.C. König  
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