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Onderwerp: Verordening “Tegemoetkoming 

onvermijdbaar medisch afval” 

Registratienummer: 0640607 

Voorstel: 

1. Vaststellen verordening tegemoetkoming 

onvermijdbaar medisch afval gemeente 

Hof van Twente. 

    

Argumenten 

1.1 Bij de instelling van diftar in de gemeente Hof van 

Twente heeft de gemeenteraad aangegeven dat er een 

tegemoetkomingsregeling moet komen voor huis- 

houdens waar onvermijdbaar medisch afval ontstaat. De 

gemeenteraad heeft hiervoor de kaders gesteld. Om 

een en ander goed te kunnen uitvoeren is er een 

verordening opgesteld. 

Bij de tegemoetkoming wordt steeds gekeken naar het 

gemiddelde aantal aanbiedingen in de eerste helft van 

het jaar waarop de vergoeding betrekking heeft. Dit 

aantal wordt vermenigvuldigd met 2 als schatting over 

het hele jaar. Voor 2017 betekent dit dat het gemiddelde 

aantal aanbiedingen is: 8 maal een 140 liter container, 9 

maal een 240 liter container of 46 maal een 30 liter 

afvalzak in een ondergrondse container werpen. Dit 

gemiddelde moet eerst betaald worden. Waar er meer 

aangeboden wordt dan dit gemiddelde geldt de 

tegemoetkoming tot het vastgesteld aantal 

aanbiedingen. 

  

  

  

  

  

Betaalde Tegemoetkoming | Betaalde 

ledigingen ledigingen 

30 liter OGC 1-46 47-122 123en 

verder 

140 liter 1-8 9-24 24 en verder 

minicontainer 

240 liter 1-9 10-19 20 en verder 

minicontainer         
  

Bij de verordening horen nadere regels die door het 

college worden vastgesteld. Deze gaan in op het 

moment dat de verordening ook in gaat. 

De regeling bevat ook een artikel waarmee er voor 

bijzondere gevallen ten gunste van de 

belanghebbenden kan worden afgeweken van de 

bovenstaande aantallen. 



Er is onderzocht of het mogelijk is om deze regeling als 

nadere regels te koppelen aan de afvalstoffen- 

verordening of de verordening reinigingsheffingen, 

maar op juridische gronden is dat niet mogelijk. 

1.2  Inschatting financiële gevolgen 

De kosten voor deze regeling bedragen naar schatting 

€ 12.000. Deze worden opgenomen in de tariefstelling 

van de afvalstoffenheffing. 

Risico’s 

Er is een inschatting gemaakt op basis van gegevens 

van andere gemeenten over het aantal huishoudens dat 

gebruik maakt van deze regeling. Er bestaat een risico 

dat meer huishoudens gebruik gaan maken van de 

regeling. Dit zal dan invloed hebben op de afvalstoffen- 

begroting van het volgende jaar. 

Alternatieven 

Er zijn geen reële alternatieven. 

Uitvoering 

Na vaststelling van de verordening gaat deze per 

1 januari 2017 in. De tegemoetkoming kan dan 

aangevraagd worden. Er zal op de gebruikelijke 

manieren naar de inwoners van de gemeente Hof van 

Twente worden gecommuniceerd. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de busgemeester, 

drs. D. Lacroix 

    

(geanonimiseerd)

  

.A.M. Nauta-van Moorsel 

(geanonimiseerd)


