Amendement scenario “Gefaseerd minder vaak inzamelen van restafval”
toevoegen
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij raadsvoorstel “duurzaam
inzamelen huishoudelijk afval en grondstoffen”.
De raad besluit:
Het eerste beslispunt te wijzigen, zodat het als volgt komt te luiden:
“1. In te stemmen met invoering van één van onderstaande 3 duurzame inzamelsystemen.
• De 3 duurzame inzamelsystemen onderscheiden zich in:
A. Gefaseerd minder vaak inzamelen van restafval: Via een geleidelijke overgang gaat de
gemeente minder vaak het restafval inzamelen, besparingen door de betere scheiding van
het afval en de beperktere inzamelfrequentie komen één op één, in een collectieve korting
op de afvalstoffenheffing, ten gunste van de burger. Extra inspanning wordt gepleegd om de
burgers beter voor te lichten over afvalinzameling. In de zomer van 2016 wordt overgegaan
op een inzameling van eens in de vier weken.
B. Belonen voor minder vaak aanbieden restafval;
C: Lagere afvalstoffenheffing en betalen per aanbieding restafval.”
Toelichting
Het huidige scenario (1x per vier weken) kan bij voorbaat niet rekenen op draagvlak bij de
inwoners. Dat maakt dat de inwonerspeiling geen evenwichtige voorstellen voorlegt. Met dit
amendement wordt scenario A opgewaardeerd tot een volwaardig scenario, de doelstelling is
gelijk aan de scenario’s B en C, de kosten zijn beperkter doordat geen investering nodig is in
chips of betalingssysteem. Hierdoor kan extra worden ingezet op voorlichting. Het scenario
gaat uit van een natuurlijke overgang naar minder momenten waarop het restafval wordt
ingezameld: stapsgewijs. Door de ‘wortel’ en de ‘stok’ worden inwoners verleid en geprikkeld
hun grondstoffen gescheiden aan te bieden.
Doel is in 2020 te komen tot 75% afvalscheiding, stapsgewijs zal het inzamelen van restafval
worden beperkt.
De effecten van de inzameling worden nauwkeurig gemonitord en waar nodig worden
passende maatregelen genomen. Scheiden van plastic en drankkartons wordt als
verplichting in de afvalstoffenverordening opgenomen.
Burgers krijgen de besparingen van beperktere inzamelmomenten en betere afvalscheiding
terug in de vorm van algemene, collectieve verlaging van de afvalstoffenheffing. Doordat dit
één op één gebeurt blijft het scenario financieel beheersbaar.
De scenario’s B en C blijven ongewijzigd ten opzichte van het voorstel aan de raad.
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