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Raadsvoorstel (15R.00074) inzake duurzaam inzamelen huishoudelijk afval en 
grondstoffen 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan de 
opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.  

 
1. Doel van de bespreking 

De commissie adviseert de raad over: 
- In te stemmen met invoering van een duurzaam inzamelsysteem (keuze uit 3 

varianten). 
- In te stemmen met een inwonerspeiling, die later als zwaarwegend advies aan de 

gemeenteraad wordt voorgelegd. 
- In te stemmen met het per direct in gang zetten van een pakket van maatregelen. 

Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd. Er wordt een (formeel) besluit aan 
de raad gevraagd. 
 

2. Voorgeschiedenis 
Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 4 december 2014 is een eerder 
voorstel inzake inzameling van afval besproken. Na de commissiebehandeling heeft het 
college dat voorstel teruggenomen en toegezegd met aan herzien voorstel te komen. Dit 
voorstel ligt thans ter bespreking voor. 
 

3. Vervolgprocedure 
De commissie bepaalt of dit voorstel in huidige vorm kan worden doorgeleid naar de 
raadsvergadering van 26 maart aanstaande. 

4. Bijzonderheden 

Ter informatie zijn relevante artikelen uit Wet Milieubeheer opgenomen, die van 
toepassing zijn op de (besluitvorming) over afvalinzameling. 

Artikel 10.21 

1. De gemeenteraad en burgemeester en wethouders dragen, al dan niet in 
samenwerking met de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van andere 
gemeenten, ervoor zorg dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen 
met uitzondering van grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen 
haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen 
ontstaan. 

2. Groente-, fruit- en tuinafval wordt daarbij in ieder geval afzonderlijk ingezameld. 



3. De gemeenteraad kan besluiten tot het afzonderlijk inzamelen van andere 
bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen. 

Artikel 10.22 

 1. Elke gemeente draagt er zorg voor: 
o a. dat grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen 

haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen ontstaan, 
en 

o b. dat er op ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats 
binnen de gemeente of binnen de gemeenten waarmee wordt 
samengewerkt, in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om grove 
huishoudelijke afvalstoffen achter te laten. 

 2. In het belang van een doelmatig beheer van grove huishoudelijke afvalstoffen 
kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat het eerste lid 
geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blijft met betrekking tot bij de maatregel 
aangewezen categorieën van grove huishoudelijke afvalstoffen, al dan niet voor 
zover deze vrijkomen in een hoeveelheid of een omvang die, of een gewicht dat 
groter is dan bij de maatregel is aangegeven. 

Artikel 10.26 

1. De gemeenteraad kan, in afwijking van artikel 10.21, in het belang van een doelmatig 
beheer van huishoudelijke afvalstoffen bij de afvalstoffenverordening bepalen dat: 

o a. huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld nabij elk perceel; 
o b. huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld met een daarbij 

aangegeven regelmaat; 
o c. in een gedeelte van het grondgebied van de gemeente geen 

huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld; 
o d. daarbij aangegeven bestanddelen van het groente-, fruit- en tuinafval 

afzonderlijk worden ingezameld; 
o e. groente-, fruit- en tuinafval met andere daarbij aangegeven 

bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk van het overige 
huishoudelijk afval wordt ingezameld. 

2. De gemeenteraad betrekt bij de voorbereiding van een zodanig besluit de 
ingezetenen en belanghebbenden, op de wijze voorzien in de krachtens artikel 150 van 
de Gemeentewet vastgestelde verordening. 

Artikel 15.33 

1. De gemeenteraad kan ter bestrijding van de kosten die voor haar verbonden zijn aan 
het beheer van huishoudelijke afvalstoffen een heffing instellen, waaraan kunnen 
worden onderworpen degenen die, al dan niet krachtens een zakelijk of persoonlijk 
recht, gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 
en 10.22 een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid, wordt: 



o a. gebruikmaken van een perceel door de leden van een huishouden 
aangemerkt als gebruikmaken door het door de in artikel 231, tweede lid, 
onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar 
aangewezen lid van dat huishouden; 

o b. gebruikmaken door degene aan wie een deel van een perceel in 
gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat 
deel in gebruik heeft gegeven, met dien verstande dat degene die het 
deel in gebruik heeft gegeven, bevoegd is de heffing als zodanig te 
verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven; 

o c. het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik 
aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat perceel ter 
beschikking heeft gesteld, met dien verstande dat degene die het perceel 
ter beschikking heeft gesteld, bevoegd is de heffing als zodanig te 
verhalen op degene aan wie het perceel ter beschikking is gesteld. 

3. Onder de in het eerste lid bedoelde kosten wordt mede verstaan de omzetbelasting 
die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het 
fonds. 

4. Met betrekking tot deze heffingen zijn de artikelen 216 tot en met 219 en 230 tot en 
met 257 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 

  


