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BESLUITEN
1

Evaluatie en vervolg afvalbeleid sept 2018
Besluit
Met verwijzing naar de resultaten op basis van de door de gemeenteraad
vastgestelde afvalvisie en de nadien vastgestelde succesfactoren wordt
geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen:
1. gemeentebreed over te gaan tot omgekeerd inzamelen met een
financiële prikkel, waarbij we nog nader gaan onderzoeken op welke
wijze deze financiële prikkel wordt ingevuld in onze gemeente;
2. de grijze container in te zetten voor het inzamelen van PMD;
3. de onder beslispunt 1 en 2 gekozen “richting” vast te leggen in de
Afvalstoffenverordening;
4. het college opdracht te geven en te mandateren voor de uitwerking van
de afvalstromen: gft-afval, hoogbouw, glas, textiel, luiers en milieustraat;
5. de centrale ondergrondse PMD containers te herplaatsen bij
hoogbouw vooruitlopend op het invoeren van een nieuw systeem;
6. met betrekking tot nascheiden:
a. te onderzoeken of nascheiden van fijn huishoudelijk restafval (na 2022)
rendabel is in combinatie met omgekeerd inzamelen;
b. de technische ontwikkelingen met betrekking tot nascheiden te volgen
en hierop te anticiperen.
7. de financiële consequenties van bovengenoemde beslispunten mee te
nemen bij de begroting voor 2019;
8. voor de verdere uitwerking en implementatie van de gewijzigde vorm

van afvalinzameling de formatie binnen milieu (afval) voor de periode van
een jaar uit te breiden met 2 fte en de incidentele kosten ad €126.110,- te
dekken uit het exploitatie-overschot over 2017 van de Voorziening
Reiniging;
9. Voor de uitvoering van de structurele taken binnen het taakveld afval
de formatie vooralsnog en incidenteel en voor de periode van twee jaar
uit te breiden met 1 fte en de kosten ad € 63.055,- te dekken uit het
exploitatiesaldo van de Voorziening Reiniging en medio 2020 aan de
hand van de eerste (financiële) resultaten van de nieuwe wijze van
afvalinzameling beoordelen of tot een structurele oplossing kan worden
gekomen en bij de kadernota en de begroting af te wegen of de
uitbreiding van 1fte structureel ten laste van de exploitatie reiniging kan
worden gebracht.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 25 september 2018.
Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,
namens dezen,
R.C.J. Nagtzaam,
Gemeentesecretaris

