
 

 

 

 

 

 
Rondebriefje Raadsronde 
 

Onderwerp 1e Wijziging Tarieventabel Reinigingsheffingen Maastricht 2020 

Datum 02 juni, 2020 

Portefeuillehouder Wethouder Aarts 

Programmanummer 7 Volksgezondheid en milieu 

Behandelend ambtenaar JPJM Wolters 
Telefoonnummer: 043-350 4255 
John.Wolters@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Uw raad heeft op 12 mei 2020 ingestemd met het raadsvoorstel 32-2020 
“Wijziging begroting 2019 en 2020 Gemeenschappelijke Regeling Geul en 
Maas” (registratienummer 2020-08405), inhoudende een eenmalige verhoging 
van de inwonersbijdrage van Maastricht over 2019 en 2020 met een 
totaalbedrag van € 387.838,80 en inhoudende tussentijdse verhoging van de 
poorttarieven per 1 juli 2020 voor drie afvalstromen (grof huishoudelijk afval, C-
hout en grond) en om de voorgestelde nieuwe poorttarieven via een separaat 
raadsvoorstel vóór 1 juli 2020 in de gemeentelijke verordening 
reinigingsheffingen 2020 op te nemen. 

Inhoud  Vaststellen van de ‘1e Wijziging Tarieventabel Reinigingsheffingen Maastricht 
2020'.  Dit besluit houdt in dat per 1 juli 2020 de tarieven van drie afvalsoorten 
(grof huishoudelijk afval, C-hout en grond) bij de milieuparken worden 
verhoogd. De tariefsverhogingen zijn nodig doordat het verwerkingstarief van 
grof huishoudelijk is verhoogd en de landelijke afvalbelasting (verbranden en 
storten afvalstoffen) is verhoogd per 1 januari 2019, waartoe uw raad heeft 
besloten op 12 mei 2020. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toeschouwer plaats te nemen op de publieke tribune. 

Vervolgtraject De ‘1e Wijziging Tarieventabel Reinigingsheffingen Maastricht 2020' na 
vaststelling op de wettelijk voorgeschreven wijze bekendmaken. 

 


