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Onderwerp: Inspreekreactie agendapunt 2c
Verordeningen en tarieven heffingen, belastingen en leges 2022
Nr. 2021-75
Dames en heren,
Het is een democratisch recht om in te spreken en gehoord te worden.
Voordat wij inhoudelijk onze punten inbrengen willen wij het volgende zeggen.
Wij hebben begrepen dat door de positief kritische edities van de diftar
Drechtjes de nodige beroering is ontstaan. Het was geenzins onze bedoeling
om mensen te kwetsen of te verontrusten. Het enige doel was gehoord te
willen worden en aandacht te krijgen voor de belangrijkste spelers in het diftar
proces. Dit zijn de inwoners van Ouder-Amstel.
Nu onze punten van vanavond. Een kritische noot willen wij laten horen. Wij
zijn eerder getuige geweest en hebben deelgenomen aan inspreekrondes.
Recentelijk nog over de structuurvisie Nieuwe Kern.
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Heeft u écht naar ons geluisterd?
Op welke wijze heeft het uw denken en beslissen beïnvloed? Hoe gaat u in het
algemeen om met insprekers en hun visies? Wij zitten nu in een diftar dip met
tarieven, pasjes en grote onzekerheid tot de raadsvergadering van
23 december a.s. en de invoeringsdatum van 1 januari 2022.
Er is nog teveel onduidelijkheid
Het proces is nog niet uitgekristalliseerd en het wordt ons nu wel opgedrongen.
Vindt u dat akkoord? Zie hiertoe de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, dan heeft u meteen het antwoord.
Worden wij serieus genomen?
Wij zien dat de besprekingen in de commissies valse hoop geven aan de
insprekers. En dat tijdens de raad de sympathie voor de inbreng van de
insprekers wegsmelt als sneeuw voor de zon. Wat vindt u daarvan?
Of … hoopt u er maar weer het beste van?
Wij twijfelen aan het democratische gehalte binnen de raad en in het bijzonder
de communicatie richting inwoners. Daarom maken we bij deze gebruik van
ons inspreekrecht bij belangrijke en ingrijpende beslissingen, die een hoop
weerstand opwekken, gezien de vele ondertekende reacties in de media en bij
ons mondeling verwoord.
Wat zijn onze aanbevelingen?
•

Allereerst willen wij een kritische en onafhankelijke evaluatie van vooren nadelen van diftar met conclusies en aanbevelingen over de
implementatie van het pasjessysteem, voor 31 maart 2022. Bij de
formulering van de opdracht worden wij graag inhoudelijk betrokken;
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• Ten tweede een structurele evaluatie van de afvalreductie voortgang per
soorten afval in kilo's (gft, pmd, rest, glas en papier/karton) per half jaar,
zowel in als buiten de afvalcontainers, te starten per 1 januari 2022. Deze
rapportage uiterlijk op te leveren per 1 september 2022, 1 maart 2023
enz. De afvalstofheffing wordt uiteindelijk bepaald door het aantal
verwerkte kilo's en niet in Euro's of per zak.
•

Als derde de inwoners als hoofdrolspelers in het afvalscheidingsproces
van o.a. gft te betrekken en enthousiast te maken voor een duurzame
aanpak van afvalscheiding. Initiatieven van bewoners en ook kinderen
(onze toekomst) moeten beloond worden, zoals in sommige gemeenten
al gebeurt.

•

Als vierde, de afvalkrant nr 1 bevat een aantal onduidelijkheden, die door
het college verhelderd moeten worden. Zoals de grafiek voor
meerpersoonshuishoudens. In deze grafiek is in 2025 een lichte daling te
zien. Hierbij moet het aantal klepopeningen bij opgeteld worden. Ook
moet rekening gehouden worden met een ons inziens (on)mogelijke
drastische afvalreductie van 240 kilo naar 100 kilo in 2025. Daarnaast
verdient de GFT-reductie ook aandacht. Op dit moment maakt GFT
42,1% uit van de 240 kilo.

Tot slot
De statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden van Duivendrecht is het
groen en kleinschalig houden van Duivendrecht en omgeving. Indien gewenst
kunt u onze statuten raadplegen op onze website.
Hoogachtend,
M. Heering

J.W. Blom-Jaques

Vanwege digitale verzending is deze inspreekreactie niet ondertekend

Voorzitter
Voorzitter
St. Vrienden van Duivendrecht St. Vrienden van Ouderkerk
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