
  Amendement A 09 

 

Amendement met 22 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.  

Twee raadsleden afwezig. 

 

   
 
 
Amendement ‘Schrappen vergoeding restafvalzakken’ behorende bij raadsvoorstel ‘Begroting 
2021’ (2020-063) 
 
De Raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen op 10 november 2020; 
 
Gehoord de beraadslagingen; 
 
Overwegende dat: 
 
Besluit: 

 De tekst ‘Om het tekort op afval verder terug te dringen gaan we een vergoeding vragen voor 

de restafvalzakken die nu nog gratis worden verstrekt. Vanaf medio 2021 zal voor een rol 

restafvalzakken een vergoeding worden gevraagd van € 2,50 (incl. BTW).’ zoals opgenomen 

op pagina 118 van de begroting te vervangen door de volgende tekst ‘‘Om het tekort op afval 

verder terug te dringen voeren we de volgende maatregelen door: 

a. Het vragen van een vergoeding voor aanlevering van groenafval . Met ingang van 2021 

vragen we een vergoeding van  €5 per aanhanger en €2,50 per kofferbak.  

b. Het vragen van een vergoeding voor aanlevering van matrassen. Met ingang van 2021 

vragen we een vergoeding € 10 per matras dat bij het milieupark wordt aangeleverd 

c. We passen de frequentie van het ophalen van GFT-afval aan. Met ingang van 2021 

halen we in de drie wintermaanden 1 keer per 2 weken het GFT op in plaats van dit 

wekelijks te doen.’ 

 De tabel zoals opgenomen op pagina 122 van de begroting te wijzigen in de volgende tabel, 

waardoor de kostendekkendheid 91,53% wordt: 

Onderdelen kostendekkendheid afval  Uitgaven Opbrengsten 

Uitgaven product afval rechtstreeks (prod. 121)  € 4.134.393   

Uitgaven m.b.t. straatreiniging (1/3e deel)  € 45.941   

Overheadkosten afval  € 540.665   

Btw-kosten m.b.t. afval  € 560.000   

Rechtstreekste opbrengsten m.b.t. afval (prod. 121) 
zoals: 
- Vergoeding aanlevering restafval 
- Vergoeding aanlevering matrassen 
- Aanpassen van de frequentie voor het ophalen van 
GFT-afval  

  

€ 1.256.605 

- vergoedingen Nedvang,    

- opbrengsten milieupark,     

- subsidies m.b.t. zwerfafval    

Opbrengst reinigingsrecht en afvalstoffenheffing    € 3.626.950 

Kwijtschelding afvalstoffenheffing    -€ 50.000 

   € 5.280.999 € 4.833.555 
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 De wijzigingen in de baten en lasten voor 2021 en verder en de met dit amendement begrote 
meeropbrengst ( in 2021 €77.605) verwerken in voorliggende begroting ten gunste van het 
begrotingssaldo. 
 
 

Namens de fractie van CDA, 
John Timmermans 
 
Namens de fractie van Lokaal Peel en Maas 
Sander Janssen 
 
Namens de fractie van de VVD Peel en Maas, 
Teun Heldens 


