AT
AM ENDEMENT TOEKOMSTIGE AFVALINZAM ELI NG.

De raad van de gemeente waalre in vergadering bijeen op 4 februari 2020;
Gelezen het voorstel Toekomstige afvalinzameling (voorstel nr. 2019-78);
Gehoord de beraadslagingen;
Ovenrvegende dat:
als gemeentelijke doelstelling is geformuleerd de VANG doelstelling van maximaal 100 kg
restafval per inwoner per jaar vanaf 2020;
om voorgenoemde ambitie waar te maken wordt gesteld dat de vigerende afvalinzameling
aangepast moet worden;
Constaterende dat:
De grijze container nu al niet meer dan 14 kg fijn restafval per inwoner bevat en het

overige daarin aanwezige afval113 kg bedraagt;
Het grof restafval aangeboden op de milieustraat en ingezameld via de Big Bag 32

kilogram per inwoner bedraagt;
Het totaal aan fijn en grof restafval per inwoner niet meer dan 46 kg bedraagt:
Met het huidige systeem van afvalinzameling de doelstelling ruimschoots kan worden
gehaald als het afval dat niet in de grijze container thuishoort op de juiste wijze wordt
gescheiden, aangeleverd danwel afgevoerd;

Besluit:
Het ontwerp raadsbesluit te wijzigen als volgt:
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Op basis van het technische variantenonderzoek afvalinzameling in te stemmen met
het raadplegen van onze inwoners met in ieder geval de elementen van die varianten
waarmee de doelstelling het terugbrengen van de inhoud van het in de grijze
container aanwezige afval tot maximaal 100 kg restafval per inwoner wordt
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te doen naar de vraas waarom de inwoners de srijze
container ook gebruiken voor het veruvijderen van afval (papier, tuinafval, PMD en
etensresten) niet zijnde restafval;
ln te stemmen met het raadplegen van onze inwoners over de wijze waarop de
doelstelling kan worden gehaald, door een gefaseerde aanpak van brede
wij kinformatiebijeenkomsten, uitgebreide raad plegi ng van een g roep aselect gelote
inwoners, bevragen van het online inwonerspanel, waarbij ook wordt gekeken naar
êl rekening wordt gehouden met de gezinssamenstelling van de vertegenwoordigers.
Op basis van voorgenoemde inwonersraadpleging tot een besluit te komen voor een
definitieve keuze voor een aangepast inzamelsysteem waarmee de doelstelling wordt
gehaald.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4februari 2020
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