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W O E R D E N 

Onderwerp: Duurzaam inzamelen huishoudeli jk afval en grondstoffen 

De raad van de gemeente Woerden; 

gelezen het voorstel d.d. 9 februari 2015 van: 
- burgemeester en wethouders; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

1. In te stemmen met invoering van één van onderstaande 3 duurzame inzamelsystemen. 
» De 3 duurzame inzamelsystemen onderscheiden zich in: 

A. Minder vaak ophalen (1 x per 4 weken): de huidige afvalstoffenheffing voor 
eenpersoons huishoudens verlagen met 6 13,- per huishouden per jaar (resultaat 6 
163,64) en voor meerpersoons metC 15,- (resultaat C 196,74). Deze reductie op de 
afvalstoffenheffing geldt ook voor gebruikers van ondergrondse verzamelcontainers. 

B. Belonen voor beter scheiden: burgers krijgen aan het einde van het jaar een deel van de 
betaalde afvalstoffenheffing als beloning terug. De hoogte van dit bedrag wordt gestaffeld 
naar rato van het aantal keren dat de restaŕvalcontainer wordt aangeboden. 

C. Betalen per aanbiedmoment: er geldt een afvalstoffenheffing voor alle huishoudens van ê 
125,- per jaar en de inwoner betaalt 6 4,50 per aangeboden 240 liter container restafval 
ongeacht hoeveel er in zit. Gebruikers van ondergrondse verzamelcontainers betalen C 0,75 
per aanbieding. Eenmaal in de 6 maanden een factuur voor de variabele kosten. 

2. Uit de drie duurzame inzamelsystemen een definitieve keuze vast te stellen na een 
inwonerspeiling. 

» Via een peiling onder alle inwoners van Woerden wordt vastgesteld welk van de 3 
duurzame inzamelsystemen de voorkeur heeft onder onze bevolking. Het resultaat 
van de peiling wordt als zwaarwegend advies aan de gemeenteraad voorgelegd. 

In te stemmen met het per direct in gang zetten van onderstaand pakket van maatregelen. 
" Communicatieprogramma. 
- Gratis toegang op milieustraat uitbreiden van 12x naar 24x per jaar. 
» Uitbreiden van pjastic inzameling met metalen (blik) en drinkkartons (PMD). 
- Op centrale plekken en bij hoogbouw plaatsen van verzamelcontainers voor de 

grondstoffen; PMD en voor papier, textiel en glas. 
" Papier wordt eenmaal in de maand opgehaald in samenwerking met verenigingen. 



door de raad van de gemeente Woer 
louden op 30 maart 201 

De voorzitter 


