Albrandswaard: 1 april 2019

Amendement: Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023
Constateren dat:
- Er grote twijfels zijn bij de politiek – Voor ons zijn er nog veel vragen zijn of voorliggende met
-

-

name optie 4 wel de juiste keus is.
Geen gedegen burgerparticipatie - Het tijdsbestek erg kort is om de burger te informeren en
voor te bereiden op de nieuwe systematiek.
Onmogelijke uitvoering - Het tijdsbestek te kort dag om het voorstel uit te voeren. O.m.
aanbestedingen en inrichting van de administratie.
Onzekere kostenpost gemeente - Gezien bij variant 4 de nog te bepalen plaatsen voor
ondergrondse containers. Impliceert creëren van ruimte o.m. omleggen van kabels en
leidingen. Twijfels in de huidige financiële dekking. Krijgen we niet met hoge kosten te maken
door (des)investeringen wanneer blijkt dat variant 4 niet de juiste keuze is.
Hogere kosten grote gezinnen of hulpbehoevende – Voor grote gezinnen en
hulpbehoevende stijgen de kosten met de voorliggende systematiek.
Participatie ouderen – De afstand tot de container is een drempel voor ouderen en/of
slecht ter been zijnde personen. Hierdoor stimuleer je vervuiling en verwaarlozing in de
woning.

Onzekere markt - Welke resultaten behaald de nascheiding, Wie wordt er dan
verantwoordelijk gehouden voor de kosten van het niet kunnen scheiden. Hoeveel rest afval
wordt er nog geproduceerd als ondernemers verantwoordelijk worden gehouden.

Overwegende dat:
- De gemeente de gestelde afvalscheidingsdoelstellingen wil behalen. Waarvan al door de
-

gemeente wordt aangenomen dat deze voor de gestelde datum niet wordt gehaald.

Er gekozen moet worden voor de meest effectieve manier van afvalscheiding en inzamelen
waarbij de kosten beheersbaar moeten blijven.
De inwoners van Albrandswaard goed geïnformeerd en betrokken moeten worden.
Er bij uitstel van keuze inzamelvariant en meer informatie en financiële duidelijkheid is over
de resultaten van de nascheiding c.q. totale afvalscheiding en er meer draagvlak wordt
gecreëerd.

Besluit:
Punt 1 te vervangen voor:
- Het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 vast te stellen.
- De huidige manieren van inzamelen handhaven en de huidige ondergrondse PMD containers
en kliko’s te blijven gebruiken voor Restafval (Restafval gecombineerd met PMD) voor de duur
van 1 jaar.
- voor 2020 - Nadat de daadwerkelijke verwerkingscijfers bekend zijn te gaan evalueren hoe de
afvalverwerking de VANG doelstellingen behaald.
- Tussen het 3e kwartaal 2020 – 1e kwartaal 2021 te komen met een definitieve variant.
Punt 2 en 4 te laten vervallen.
En gaat over tot de orde van de dag
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