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amendement nieuwe afvalinzap
MEER VRIJHEID RICHTINGT3O KILO RESTAFVAL
BIJ DOELGERICHT VERSNELLEN UITVOERING

De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 4 februari 2020,
gelezen het raadsvoorstel toekomstige afualinzameling;

oveÍwegende dat:

'
'
'
'
'
o
'

het onderzoek aangaande toekomstige afualinzameling gericht was op de korte termijn;

hierbij als doelstelling niet de reductie van afual tot 30 kilo in acht is genomen;
het technische variantenonderzoek voorsorteert op slechts één vorm van inzamelen zijnde Diftar;

hierbij de doelstellingen draagvlak en service aan inwoners geen rol hebben gespeeld;
niet deze tussenfase, maar 30 kilo afual per huishouden in 2025, het einddoel is;
een einddoel van groter belang is dan alleen een tussenfase en dus meer aandacht behoeft;
het einddoel behalen in 2025 meer kans krijgt door aanpassing van het proces toekomstige

afualinzameling;

'

het wenselijk is dat onze inwoners ruim voordat het onderwerp kan worden van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, ervaring op kunnen doen met de eerste fase nieuwe afualinzameling;

stelt voor het besluit als volgt te laten luiden:

1.

Op basis van het technische variantenonderzoek afualinzameling en de kennis waarover raad en
college beschikken - in te stemmen met raadpleging van onze inwoners met alle elementen van de
varianten waarmee de doelstelling van zowel 100k9 als 30kg restafual per inwoner per jaar kan
worden gerealiseerd, waarbij ook voor de 10Okg-doelstelling niet enkel het technische

variantenondezoek uitgangspunt is.

2.

ln te stemmen met het raadplegen van onze inwoners over de nieuwe afualinzameling met als
einddoel 30 kilo restafual in2025, met brede wijkinformatiebijeenkomsten, uitgebreide raadpleging
ï#t{ë"8nttoep aselect gelote inwoners en bevraging van het online inwonerspanel.

3. Op basis van voorgenoemde inwonersraadpleging

tot een besluit te komen voor een definitieve
keuze van een nieuw inzamelsysteem met als einddoel 30kg restafual per inwoner per jaar.
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Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 februari 2020
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