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Concept afvalbeleidsplan 2011 - 2016
In de raadscommissievergadering van 30 augustus j.l. zijn opmerkingen en vragen van
de raad over dit plan verzonden naar de RAD t.b.v. de vergadering van het AB van 17
september. In de raadsvergadering van 20 september j.l. is deze zienswijze van de raad
vastgesteld. De VVD fractie is het op twee punten niet eens met dit beleidsplan. Wij
vinden een onderzoek naar DIFTAR op basis van frequentie niet zinnig en willen meer
service van de RAD aan de inwoners.
DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in
functie van het soort en de hoeveelheid afval, volgens het principe "de vervuiler betaalt,
de voorkomer bespaart". Het doel van DIFTAR is het afval beperken en de kosten eerlijk
verdelen. Naarmate je minder afval meegeeft, moet je minder betalen voor jouw afval.
De VVD fractie is tegen de invoering van DIFTAR.
1. Korendijk heeft relatief veel grote gezinnen en de VVD vreest dat voor die
gezinnen de lasten, na invoering van een gedifferentieerd tarief, substantieel
toenemen.
2. Uit nieuw Coelo-onderzoek in 2009 (Centrum voor Onderzoek van de Economie
van de Lagere Overheden) blijkt dat het effect van DIFTAR in de meeste gevallen
kleiner is dan volgens eerder onderzoek. Uit eerder onderzoek kon worden
afgeleid dat het aanbod van restafval bij dit tariefsysteem halveerde. Uit het
nieuwe onderzoek blijkt het afvalaanbod met 30 procent te verminderen, een
verschil van 20 procent.
3. Eerdere onderzoeken hebben methodologische beperkingen gehad omdat zij
betrekking hadden op een gemeente en niet is aangegeven hoe representatief die
gemeente is. In sommige onderzoeken is het aanbieden van afval door
huishoudens gemeten en in weer andere onderzoeken het afvalsysteem van een
gemeente onderzocht. *1)
4. Omdat de gemiddeld betaalde reinigingsheffing in gemeenten met DIFTAR hoger
blijkt te zijn dan eerder gedacht, zijn ook de woonlasten in deze gemeenten
hoger. Wanneer het tariefsysteem afhankelijk is van het aantal ledigingen zijn de
gemeentelijke woonlasten gemiddeld 0,5 procent hoger dan op basis van het oude
uitgangspunt. Wanneer het tarief afhankelijk is van het aantal ledigingen en het
gewicht van het afval stijgen de woonlasten met 3,3 procent.*1)
5. Huishoudens bieden bij DIFTAR minder afval aan, maar dat effect blijkt volgens
onderzoekers te hoog ingeschat. De reinigingsheffing voor een gemiddeld gezin
pakt 20 euro hoger uit dan verondersteld.*1)
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In geen enkel onderzoek zijn aanwijzingen gevonden voor afvaltoerisme. Slechte
ervaringen met DIFTAR, zoals illegale dumping, komen vermoedelijk dus niet of
nauwelijks voor.

*1) bron:M.A. Allers en C. Hoeben, Directeur en onderzoeker COELO

Een onderzoek naar DIFTAR heeft de VVD fractie niet tegen kunnen houden. Wij
wachten de resultaten af en blijven voorlopig bij ons standpunt; geen invoering van
DIFTAR en een verhoging van de servicediensten van de RAD aan de inwoners.

Verzoek herziening subsidiebesluit Muziekvereniging Volharding
Goudswaard
De VVD fractie heeft veel sympathie voor de muziekvereniging en ziet graag dat de
vereniging er weer boven op komt. Desalniettemin heeft de fractie ingestemd met het
advies van het college om de vereniging geen extra subsidie te geven. Gezien de
bezuinigingen die reeds ingevoerd zijn en die nog ingevoerd moeten worden om de
begroting voor 2012 sluitend te krijgen vinden wij het niet verantwoord om één
vereniging extra subsidie toe te kennen.

Invoering brede rioolheffing
Dankzij inbreng van de VVD fractie is het ontwerpbesluit “ invoering brede rioolheffing”
aangescherpt en heeft de fractie ermee ingestemd. Op verzoek van de fractie is
toegevoegd: “ als zelfstandig object wordt aangemerkt de eenheid waarop de WOZ
waarde is gebaseerd. In de praktijk betekent dit dat een schuurtje die bij een boerderij
hoort niet apart wordt aangeslagen”. Zonder deze toevoeging leek het mogelijk dat de
agrariër voor ieder schuurtje op zijn land een aanslag kon krijgen voor de kosten van
de zorg van regen - en grondwater.

Programmabegroting 2012-2015
De werkgroep programmabegroting is uitgebreid. Alle raadsleden die daar voor kiezen
mogen deelnemen. De werkgroep is augustus en september aan de slag gegaan om op
basis van de algemene beschouwingen van juni, keuzes te maken ten einde de begroting
voor 2012 sluitend te krijgen. De VVD fractie vindt het een groot goed dat hierin
oppositie en coalitie de handen ineen slaan om, nu het economisch tegen zit, te streven
naar een sluitende begroting.
Voor een kleine gemeente zoals Korendijk is het onbetaalbaar geworden om onder
andere 3 brandweerkazernes, 4 peuterspeelzalen, 4 voetbalvelden, 4
begraafplaatsen, 3 dorpshuizen, etc. in stand te houden.
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De VVD fractie vindt het principieel onjuist om iedere jaar de OZB te laten stijgen
voor het in stand houden van al deze voorzieningen. Dit zou immers betekenen dat
de helft van de inwoners betaalt voor alle inwoners.
In de laatste vergadering van de werkgroep stelde het college dan ook voor om iedere
twee maanden met de werkgroep programmabegroting bijeen te komen en goed naar de
voorzieningen per kern te kijken voor een bestendig meerjarenperspectief.
De kunst van het bezuinigen zit hem in het maken van de juiste afwegingen. Waar moet
de gemeente helpen en waar moet de gemeente zich juist terugtrekken. Een
terugtrekkende gemeente biedt de inwoners kansen. Zo las ik in het NRC van 1 juli j.l.
dat Jos van der Lans (oud-senator Groen-Links) de bezuinigen van de overheid eerder
een zegen dan een straf vindt. Volgens hem kan het allemaal een stuk slagvaardiger en
goedkoper. In dit krantenartikel wordt het voorbeeld genoemd van 5 buurthuizen in
Tilburg die wegens bezuinigingen werden gesloten en waarvan er inmiddels 2 weer
geopend zijn nadat de inwoners zeiden: “ we gaan het zelf doen”. De inwoners huren de
panden zonder subsidie en organiseren activiteiten, o.a. een kinderclub met vrijwilligers.
De bewoners zorgen er zelf voor dat het rendabel wordt.
Namens de VVD fractie
Marijke Boorsma
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