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Motie – Afvalbeleid en maatschappelijke organisaties 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 oktober 2022, gelezen het raadsvoorstel 
‘Programmabegroting 2023’, 
 
constaterende dat: 

1. het afvalbeleid in 2023 wordt herzien; 
2. een aantal maatschappelijke organisaties nu wordt ingeschakeld om (bouw)afval weg te brengen naar de 

milieustraat; 
3. deze organisaties dit doen voor de kwetsbare medemens die in of onder de armoedegrens leeft; 
4. deze organisaties nu vier keer per jaar gratis bouwafval mogen wegbrengen, maar dit levert allerlei rompslomp 

op; 
5. de organisaties van hun subsidiegeld onkosten moeten vergoeden voor het wegbrengen van bouwafval; 
6. grofvuil door de gemeente kan worden opgehaald voor €25,00 per afspraak; 
7. inwoners bellen van organisatie naar organisatie, van kringloopwinkel naar kringloopwinkel, om hun spullen, 

waaronder meubels, op te laten halen; 
8. bouwmaterialen en meubels in tuinen worden opgestapeld en hierdoor verloedering ontstaat, 

 
overwegende dat:  

1. we als raad aan de voorkant van gesprek over ‘Afvalbeleid’ dit knelpunt willen meegeven aan het college; 
2. juist in deze tijd steeds meer mensen in of onder de armoedegrens leven en iedere euro een extra uitgave is; 
3. deze mensen afhankelijk zijn van vrijwilligers, omdat ze geen vervoer, netwerk of financiën hebben om afval zelf 

weg te brengen of te betalen voor bouwafval; 
4. we verloedering in tuinen en/of illegale dumping willen tegengaan; 
5. de kosten om grofvuil op te laten halen door de gemeente voor de kwetsbare inwoner hoog zijn, 

 
verzoekt het college: 

1. in gesprek te gaan met de betreffende maatschappelijke organisaties; 
2. om bij de herziening van het afvalbeleid in 2023 bovenstaande problematiek mee te nemen, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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