
  

 

 

 

 
 
Raadsvoorstel 

 

 

Zaak-/documentnummer: 16.30834 - I16.074962 

Datum vergadering: 12 december 2016 
Datum voorstel: 22 november 2016 
Nummer:   10A 
Onderwerp: Bijdrageregeling medisch afval gemeente Tubbergen 2017. 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen uw raad voor in te stemmen met:  

1. De “Bijdrageregeling medisch afval gemeente Tubbergen 2017”; 
2. 2.      De financiële vergoeding voor de bijdrage medisch afval vast te stellen op maximaal € 120,00;  

3.      Het drempelbedrag vaststellen op € 37,00. 
 
Samenvatting van het voorstel 
In de Verordening Afvalstoffenheffing 2016 is op verzoek van de raad in artikel 9 een vrijstelling opgenomen 
over het hebben van extra aanbiedingen van restafval als gevolg van materialen die ontstaan uit medische 
noodzaak. De huidige regeling is tijdrovend en omslachtig en daarmee ook kostbaar. Daarom is de huidige 
vrijstellingsregeling heroverwogen. Door het instellen van de “Bijdrageregeling medisch afval gemeente 
Tubbergen 2017” wordt een vergelijkbaar effect bereikt.    
 
Argumentatie  
Ten tijde van het vaststellen van het afvalbeleidsplan in 2015 is op verzoek van de raad in de Verordening op de 
afvalstoffenheffing een vrijstellingsregeling opgenomen voor inwoners met een medische achtergrond. Door 
deze medische achtergrond bieden zij bovengemiddeld meer afval aan. Door de nieuwe systematiek van 
afvalinzameling kunnen zij onevenredig benadeeld worden. Over het algemeen betreft het oudere inwoners die 
qua mobiliteit beperkt zijn.  
 
De genoemde vrijstellingsregeling is tijdrovend en omslachtig en daarmee ook kostbaar. Grond daarvoor is dat 
een aparte administratie bijgehouden moet worden naast de belastingadministratie omdat de aanvrager het in 
90% van de gevallen niet de belastingplichtige betreft en dat wijzigingen en mutaties wekelijks (handmatig) 
doorgevoerd en gecontroleerd moeten worden. Daarom is de huidige vrijstellingsregeling heroverwogen. Door 
het instellen van een bijdrageregeling wordt een vergelijkbaar effect bereikt.   
 
Om die reden is dan ook de verordening “Bijdrageregeling medisch afval gemeente Tubbergen 2017” opgesteld 
waarbij de vrijstelling medisch afval uit de belastingverordening is gehaald en de uitvoering van deze regeling 
via het KCC en via een bijdrage wordt geregeld.  
 
Inzamelfrequentie medisch afval 
Op basis van de evaluatie van het afvalbeleid is de raad voorgesteld om de inzamelfrequentie voor restafval te 
verlagen naar 1 x per 4 weken. Met ROVA en Van Gansewinkel is een oplossing gezocht voor huishoudens met 
extra medisch afval. Van Gansewinkel heeft aangegeven dat door het bijstellen van de inzamelfrequentie van 
restafval naar 1 x per 4 weken een kostenbesparing optreedt van € 20.000,--. Door deze besparing kan Van 
Gansewinkel een extra route rijden voor het inzamelen van medisch afval tot een maximum aantal van 160 
adressen met medisch afval in de gemeente Dinkelland en Tubbergen.  
 
Er zijn twee mogelijke alternatieven voor de inzameling van medisch afval, namelijk: 

- door het verstrekken van pasjes voor bijvoorbeeld verzamelcontainers: 
- het laten wegbrengen naar het afvalbrengpunt. 

 
Het laten wegbrengen van het extra medisch afval naar verzamelcontainers dan wel het afvalbrengpunt ligt 
minder voor de hand omdat het over het algemeen om inwoners gaat die qua mobiliteit beperkt zijn. Die 
beperktheid zal alleen maar toenemen naar mate ouderen langer thuis blijven wonen. Daarnaast geldt voor 



 

 

verzamelcontainers dat deze beperkt aanwezig zijn in de grotere kernen bij hoogbouwcomplexen. Bovendien 
dragen deze alternatieven niet bij aan de serviceverlening voor deze toch al kwetsbare groep inwoners.  
 
 
 
 
Vergoeding extra aanbieding restafval 
Maximale vergoeding 
Nu vanaf 1 januari 2016 betaald moet worden voor het ledigen van de restafval container en inwoners met een 
medische achtergrond daardoor worden geconfronteerd met extra kosten, wordt voorgesteld om deze inwoners 
op aanvraag een vergoeding toe te kennen van maximaal € 120,00 per jaar.  
 
Drempelbedrag 
Op basis van de evaluatie van het afvalbeleid is gebleken dat het aantal ledigingen van de restafval container op 
gemiddeld 4 per huishouden in 2016 ligt, zonder medische indicatie. Voor inwoners met medisch afval geldt dat 
deze ledigingen voor hun rekening komen. Het gemiddelde aantal van 4 ledigingen à € 9,20 = € 37,00 komt dan 
ook niet voor vergoeding in aanmerking. Boven dit (drempel)bedrag komt men in aanmerking voor een bijdrage 
in de extra kosten. In de bijgevoegde “tegemoetkomingsregeling 2017” (I16.074959) is de regeling nader 
uitgewerkt. Het vastrecht deel wordt bij deze bijdrageregeling buiten beschouwing gelaten. 
 
Rekenvoorbeeld 
Concreet betekent de bijdrageregeling het volgende: 

- Men betaalt gewoon de basisheffing en 4 ledigingen komen voor eigen rekening en dat kost dat 
huishouden € 37,--.  

- Daarna moeten de extra kosten in principe gedekt kunnen worden uit de vergoeding, maar daar zit een 
maximum aan van € 120 per jaar.  

- Voor € 120 kan men de grijze container 13 keer aanbieden. Op deze wijze kan men de container dus 17 
keer per jaar aan straat zetten.  

- Wordt de container nòg vaker aangeboden, dan zijn de kosten weer voor aanvrager. 
- De vergoeding wordt achteraf overgemaakt, als de “jaaropgave” bekend is. 

 
In Tubbergen komen 4 ledigingen (€ 37,--) voor eigen rekening. Daarna is er een vergoeding van maximaal € 
120. 
 
Kanttekening 
Het nieuwe afvalbeleid is gericht op het verminderen van het restafval. Verstrekken van een financiële 
tegemoetkoming is feitelijk in strijd met dit beleid. Daarom zal bij aanvraag de medische noodzaak  worden 
gecontroleerd. Tevens worden niet de gehele kosten voor het aanleveren van de restafvalcontainer vergoed, 
maar wordt er slechts een bijdrage in de kosten verstrekt tot een  maximaal € 120,00 bovenop het aangegeven 
drempelbedrag van € 37,00. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal ledigingen. Hoe meer aanbiedingen 
boven de 4 hoe hoger de bijdrage wordt tot het gestelde maximum. Hierdoor blijft het principe van de vervuiler 
betaalt voldoende intact.  
 
Aanvraag vergoeding 
De aanvrager moet elk jaar via een standaardformulier met een kopie van de belastingaanslag, waarop het 
aantal ledigingen staat vermeld, een verzoek indienen om voor de bijdrage in aanmerking te komen. 
 
Financieel 
Op basis van het aantal ledigingen over het eerste helft van het jaar per huishouden is gebleken dat ongeveer 
de helft van de 60 huishoudens die een medische verklaring hebben ingediend slechts een beperkt aantal 
daadwerkelijk tweewekelijks de restafvalcontainer ter lediging heeft aangeboden. 
 
Om die reden wordt verwacht dat over geheel 2016 ongeveer 40 inwoners een beroep kunnen doen op de 
financiële tegemoetkoming, omdat deze inwoners de container meer dan 4 keer per jaar ter lediging zullen 
aanbieden. Gelet op de maximale vergoeding van € 120,00 komen de kosten dan op € 5.000,00. Deze kosten 
worden ten laste gebracht van de Reserve egalisatiekosten vuilophaal en –verwerking 
 
Communicatie 
Na vaststelling wordt de bijdrageregeling medisch afval Tubbergen 2017 gepubliceerd op de 



 

 

gemeentepagina in het Op en rond de Essen en op de gemeentelijke website.  
 
 
Juridisch 
Het vaststellen van de “Bijdrageregeling medisch afval gemeente Tubbergen 2017” is een bevoegdheid van de 
raad.  
 

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Een vergelijkbaar voorstel wordt ook voorgelegd aan het college en de raad van de gemeente Dinkelland. 
. 
Bijlagen 
“tegemoetkomingsregeling 2017”, document nummer I16.074959 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris de burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{GERARDM}  
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vergadering presidium   

Besluit presidium: X om advies naar commissie 
o rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
o naar raad ter kennisname 
o anders, namelijk: 

 

Vergadering commissie Ruimte en Economie op  6 december 2016  

Advies aan de raad x advies akkoord te gaan met het voorstel  
o advies het voorstel af te wijzen 
o anders, namelijk:  

Opmerkingen:  
Paraaf commissiegriffier   



  

 

 

 

 
 
Raadsbesluit 

 

 

Zaak-/documentnummer: 16.30834 - I16.074962 

 
Datum: 12 december 2016 
Nummer:   10B 
Onderwerp: Bijdrageregeling medisch afval gemeente Tubbergen 2017. 
  
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016, nr. 10A;  
 
gelet op het advies van de commissie Ruimte en Economie van 6 december 2017; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 147 Gemeentewet 
 
besluit: 
 
tot vaststelling van de  
 

Bijdrageregeling medisch afval gemeente Tubbergen 2017 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving 
Deze regeling verstaat onder:  
afvalstoffenheffing  de heffing bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;;  
belanghebbende  degene ten behoeve van wie een medische verklaring is afgegeven;  
belastingschuldige  degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing is gesteld; 
bijdrage  een tegemoetkoming in de extra kosten, vanwege het aanbieden van 

medisch afval, afkomstig van een belanghebbende, aan de inzameldienst 
als bedoeld in artikel 2 van de Afvalstoffenverordening gemeente 
Tubbergen 2016; 

college  het college van burgemeester en wethouders ; 
medisch afval - incontinentiemateriaal; 
 - materiaal gebruikt door nierdialyse patiënten; 
 - stoma materiaal;  
medische verklaring  een schriftelijke verklaring afgegeven door een arts, medisch specialist of 

apotheker aan een belanghebbende, waaruit blijkt dat deze persoon 
vanwege een langdurige of chronische ziekte of een handicap anderszins 
hulpmiddelen nodig heeft die na gebruik leiden tot meerdere gevulde 
minicontainers met medisch afval per belastingjaar. Uit de medische 
verklaring dient zo mogelijk te blijken of er sprake is van een tijdelijk of 
permanentkarakter. Ingeval van tijdelijkheid dient zo mogelijk het 
tijdsbestek te worden aangegeven.  

Artikel 2 Aanvraag 
Het college kan op schriftelijke aanvraag een bijdrage toekennen vanwege het aanbieden van medisch 
afval.  
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Artikel 3 Voorwaarden aanvraag 
De aanvraag als bedoeld in artikel 2 dient te worden gedaan op een door het college vastgesteld 
aanvraagformulier. 

 

Artikel 4 Bijdrage afvalstoffenheffing DIFTAR 
1. Een bijdrage in de afvalstoffenheffing diftar wordt toegekend indien: 

a. de belastingschuldige een medische verklaring overlegt van hemzelf en/ of een belanghebbende, 
die huisvesting heeft in het perceel waarvoor de belastingschuldige is aangeslagen, en 

b. belastingschuldige zijn/haar aanslag afvalstoffenheffing diftar 2017 meestuurt en  
c. de afvalstoffenheffing diftar hoger is dan € 37,00 (=drempelbedrag dat niet voor een bijdrage in 

aanmerking komt). Het vaste deel van de afvalstoffenheffing (basisbedrag) komt niet voor een 
bijdrage in aanmerking.  

2. De bijdrage bedraagt maximaal € 120,00 per jaar. 

 

Artikel 5 Uitbetaling 
1. De bijdrage wordt aan de aanvrager uitbetaald.  

 

Artikel 6 Algemene Subsidie Verordening 
Op de uitvoering van deze verordening zijn de bepalingen in de Algemene Subsidie Verordening van  
Toepassing.  
 

Artikel 7 Stellen nadere regels 
Het college kan nadere regels stellen ter uitvoering van deze bijdrageregeling. 

 

Artikel 8 Inwerkingtreding 
1. Deze regeling kan worden aangehaald als “Bijdrageregeling medisch afval gemeente Tubbergen 

2017”. 
2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017. Indien zij wordt bekendgemaakt na 1 januari 2017 

treedt zij in werking op de dag na bekendmaking en werkt zij terug tot en met 1 januari 2017.  
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 december 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 


