Model transparantie opbouw leges en heffingen
Cluster / Afdeling:
Naam product:

AIZ
Afvalstoffenheffing

1. Inventarisatie van determinanten
Activiteiten ten behoeve van totstandkoming product
Welke activiteiten worden uitgevoerd?
Inzamelen restafval
inzamelen GFT-afval
Inzamelen klein chemisch afval
Inzamelen grofvuil
Inzamelen bouw-, sloop-, projectafval en wit en bruingoed
Inzamelen glas, papier, textiel en kunststof
Handhaving
Zwerfafval verwijderen
Vegen

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totale kosten
Per activiteit per jaar
(€)
2.196.921
1.059.137
114.283
1.158.423
1.474637.023419.521
953.773
105.464

Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)

€

5.369.025

Diverse overige kosten (korte omschrijving)*
kapitaallasten
verwerkingskosten
perceptiekosten
kosten van kwijtschelding
kosten containers
kosten groot onderhoud
aandeel gcc en midoffice

Totale kosten (€)
€
€
€
€
€
€
€

445.342
4.253.287
1.023.132
1.634.992
316.668
52.927

Totale overige kosten

€

7.726.348

BCF ('fictieve' compensabele BTW)

€

1.523.034

Totale kosten per jaar €

14.618.408

2. Prognose en historie productiegegevens
Een persoonshuishoudens
Twee persoonshuishoudens
meerpersoonshuishoudens
som aantal huishoudens
Reële kostprijs per product o.b.v. historische productie en kosten€

17.445
18.869
18.974
55.288
264,41

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten
Beschrijving
Het tarief met betrekking tot de
afvalstoffenheffing is onderverdeeld
in een tarief voor
eenpersoonshuishoudens, voor
De activiteiten vegen (voor 25%) en
verwijderen zwerfafval in en om
winkelcentra zijn meegenomen in de
kostentoerekening.

Oorsprong
Effect op prijs per product
Dit is tot stand gekomen Er zijn verschillende tarieven
bij de nota heffingen in i.p.v. een tarief
2004
begrotingsdebat 2011

Met ingang van 2013 worden ook de begrotingsdebat 2013
kosten voor kwijtschelding
Bij de vaststelling van de tarieven
begrotingsdebat 2019
voor 2019 zijn de tarieven verhoogd
met totaal € 450.000 ivm de
verhoging van de
afvalstoffenbelasting. € 150.000
wordt de komende 4 jaar gehaald uit
de voorziening afvalstoffenheffing,
amendement 1811C. Er is geen
correctie voor prijsinflatie gedaan,
Totale effect beleidwijzigingen

Deze kosten zijn miv 2011
meegenomen in de
kostentoerekening voor het
bepalen van het
kostendekkendheid.
Kostendekkendheid voor de
jaren 2013 e.v. 100%
Verhoging tarief voor 2019

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid
Reële kostprijs per product o.b.v. activiteiten en verwachte productie
Bijstelling door beleid- of wetgeving
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs
Werkelijk gemiddeld te hanteren prijs (inclusief bijvoorbeeld een afronding)
Kostendekkendheidspercentage
5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens
In dit overzicht is rekening gehouden met de besluitvorming bij de begrotingsbehandeling.

264,41
264,41
261,25
98,8%

