
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp 1e wijziging Tarieventabel Verordening reinigingsheffingen Maastricht 2021 

Datum 23 februari, 2021 

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 

In de raadsvergadering van 11 november 2020 is de Verordening 
reinigingsheffingen Maastricht 2021 in de raad vastgesteld. Deze is een 
uitwerking van de ‘programmabegroting Maastricht 2021’. 

De daarin genoemde tariefcategorieën zijn op één na allemaal geactualiseerd 
van 2020 naar 2021. Voor één categorie - de tarieven voor het op afroep 
ophalen van grof huishoudelijk afval bij inwoners aan huis - heeft die 
actualisering abusievelijk niet plaatsgevonden en werden de tarieven 
gehandhaafd op het niveau van 2020. 

Inhoud  Voor de categorie voor het op afroep ophalen van grof huishoudelijk afval bij 
inwoners aan huis heeft abusievelijk geen actualisering van de tarieven 
plaatsgevonden per 1 januari 2021, maar werden de tarieven gehandhaafd op 
het niveau van 2020. Op het van toepassing zijnde ophaaltarief voor die 
service hoort echter wel een kostenindex te zitten. En op het van toepassing 
zijnde verwerkingstarief van die service dient het nieuwe poorttarief 2021 van 
de milieuparken van de GR Geul en Maas van toepassing te worden verklaard.  

De fout is ontstaan doordat deze tariefcategorie pas per 1 januari 2020 is 
toegevoegd aan de tarieventabel, maar geen poorttarief is. Helaas is de 
indexering hiervan abusievelijk intern niet afzonderlijk opgevraagd. 

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 toehoorder via de live-stream kennis te nemen van de bijdragen. 

Vervolgtraject Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 2 maart 2021. 

 


