Amendement ex artikel 35 Reglement van Orde voor de vergadering van de
gemeenteraad Heerenveen
Van

: FNP, Ate Eijer

Aan

: De voorzitter van de raad

Agendapunt

: 6 Diftar+

Onderwerp

: Diftar +

Datum raadsvergadering : 26 november 2018

Beslút
om Punt 1 fan it ûtstel fan it kolleezje foar de ynfiering Diftar + oan te passen/
te feroargjen yn de folgjende tekst:
1a Van 1-1- 2019 tot 31-12-2019 als proef het afvalinzamelsysteem uit te breiden met
toepassing van een gewicht/frequentie systematiek voor de Sortbibak (diftar+),
uitgezonderd de hoogbouw en zandpadroutes in het buitengebied.
1b In deze periode de inwoners duidelijk informeren over het verschil in kosten en de
voor en nadelen bij het toepassen van het ledigen per keer of per gewicht.
1c In deze periode op de afrekening zowel de kosten voor het ledigen per keer en het
ledigen per kilo in beeld brengen zoals die zijn vastgelegd in de verordening
afvalstofheffing 2019.
1d In deze periode, van 1-1-2019- 31-12-2019 het thans geldende tarief van € 6,50
voor het ledigen per keer te hanteren.
1 e Na een evaluatie van de proef in het eerste kwartaal van 2020 een definitief besluit
te nemen over de toepassing van een gewicht/frequentie systematiek voor de
Sortibak.
Taljochting:
De berjochtjouwing oer it plan foar ynfiering fan Diftar + troch sawol de gemeente as
Omrin ha laat ta ûnrêst by de ynwenners fan ús gemeente. Dizze ûnrêst foaral
feroarsake is trochdat yn de kommunikaasje stelt wurde dat it beslút al fêst stie, wylst de
ried der noch gjin beslissing oer naam hie. Ek witte de ynwenners net wat de finansjele
gefolgen en oare foar en neidielen fan Diftar + wêze sille/kinne.
Mar ek binne de ynwenners fan betinken dat se neat te fertellen hawwe en dat der net ha
harren lústere wurdt. En dat wolle we as gemeenteried dochs net. We wolle de
ynwenners meinimme yn de besluten dy’t we nimme sadat in beslút breed droegen
wurdt.

Ingediend door: FNP, SP
Dit amendement is:

□ Aangenomen x Verworpen

Stemverhouding:
Fractie(s) voor: FNP, SP
Fractie(s) tegen: PvdA, GL, GBH, CU, HL, D66, CDA, VVD
Handtekening griffier:

□

Ingetrokken

