:_
::

-\-.\-

:.Y

I

-=B eese
Gemeente

Gewoon anders
Aan de leden van de raad
van de gemeente Beesel

-

Reuver:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Onderwerp:

09-04-2018
201804269
gratis innemen grof tuinafual en grof huishoudelijk afual

Geachte leden van de raad,

Aanleiding: amendement
ln de raadsvergadering van 30 oktober 2017 heeft uw raad een amendement
aangenomen naar aanleiding van het voorliggende raadsvoorstel over
afualinzameling. ln dit amendement geeft u ons de opdracht het de burgers van de
gemeente Beesel mogelijk te maken om grof tuinafval en grof huishoudelijk afval twee
keer per jaar gratis aan te bieden.
Hoe geven wij vorm aan uw amendement?
Wijhebben drie lokale ondernemers gevraagd om mee te werken aan de uitvoering
van het innemen van grof tuinafualvoot de gemeente Beesel. Twee partijen zijn
hiermee akkoord gegaan, te weten WiJo Reuver B.V. en Reinders van Rijswick.
Daarnaast hebben we WiJo Reuver B.V. verzocht ook grof hu¡shoudelijk afualinle
nemen. Ook hiermee heeft WiJo ingestemd. WiJo is namelijk de enige lokale
ondernemer die dit op dit moment via een relatief eenvoudige wijzigingsprocedure
binnen de verleende Omgevingsvergunning zou kunnen doen.
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Om de kosten zo laag mogelijk te houden, maken we gebruik van de bestaande
infrastructuur en bedrijfsvoering van lokale ondernemers. Dit betekent dat het n¡'ef
mogelijk is om op ons eigen milieupark deze afvalstromen gratis in te leveren.
Eind april 2018 ontvangt ieder huishouden binnen de gemeente Beesel een br¡ef met
als bijlage vier tegoedbonnen: twee voor grof huishoudelijk afval en twee voor grof
tuinafval. Onze inwoners kunnen pertegoedbon maximaal 3 m3afval inleveren bij
genoemde ondernemers. Via onze website, social media, VlAbeesel en Puik
communiceren wij dit eveneens met onze inwoners.

Evaluatie
We hebben ervoor gekozen uw amendement als pilot met een looptijd van één jaar te
hanana¡¡n
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afvalscheidingspercentage etc.) en ervaringen van onze inwoners, lokale
ondernemers en onszelf te evalueren. ln het eerste kwartaal van 2019 beslissen we
vervolgens op basis van deze evaluatie op welke wijze we de pilot structureel vorm
gaan geven.
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