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9: Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Onderwerp van het amendement
Tegemoetkoming aan de inwoners van Baarn in verband met de substantieel 
verhoogde afvalstoffenheffing

Ondergetekenden stellen voor de begroting (het MIEP en de mutaties in de algemene reserves) aan 
te passen, door aan beslispunt I t/m 3 het volgende toe te voegen.

Met inachtneming van de volgende toevoeging: de begrote substantiële verhoging van 
de afvalstoffenheffing, ten gunste van onze inwoners, te verminderen met vijftig 
procent in 2021 en met vijfentwintig procent in 2022.

En roept het College daarbij op om, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zorg te dragen voor een structurele 
verlaging (van het aanbod afvalstoffen en daardoor) van de afvalstoffenheffing in 2023 of zoveel eerder

als mogelijk.

NB: bedoelt wordt een vermindering van de verhoging niet van de gehele post 

Dekking:
Ter dekking kan worden bezien of er ruimte is binnen de begroting, de voorziening afvalstoffen 
hiervoor aan te wenden danwel de toevoeging aan algemene reserve (van een kleine tien miljoen 

euro) te verminderen.

Toelichting:
Er is sprake van een grote stijging van de afvalstoffenheffing (57% to.v. het voorgaande jaar) en een 

daling van het serviceniveau,

In de programmabegroting 2020 is, om valide redenen, sprake van sterk verhoogde kosten voor de 
verwerking van het afval en een vermindering van het serviceniveau. Deze kosten dienen in beginsel 
door de gemeente aan haar inwoners te worden doorberekend. Dit resulteert in een fors 
verhoogde belastingaanslag voor onze inwoners, zeker voor de zogenoemde 
meerpersoonshuishoudens.
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Deze hogere belasting is zeker bitter te noemen, in een tijd waarin een flink aantal inwoners het al 
extra zwaar hebben in verband met de omstandigheden van het COVID virus. Deze verhoging komt 
voor veel inwoners met een laag inkomen nu al hard aan.

Dit wringt temeer omdat sprake is van een sluitende begroting en een vorstelijke toevoeging aan de 
algemene reserves van circa 10 miljoen euro.

Een van de belangrijkste uitganspunten van het coalitieakkoord is ‘terughoudendheid in het 
verhogen van de lokale lasten’. Een belofte aan onze inwoners die nakoming verdient

Gelet op bovenstaande is het passend om onze inwoners op korte termijn tegemoet te komen 
zodat de lasten zo min mogelijk stijgen en het College voor de (middel)lange termijn maatregelen 
kan nemen voor structurele verlaging (van het aanbod afvalstoffen en daardoor) van de 
afvalstoffenheffing in 2023 of zoveel eerder als mogelijk.
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