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Amendement 10

Pilot wekelijkse GFT-inzameling
Amendement van de fracties Kernachtig Wijchen, PvdA,
VVD
Aangenomen:
Voor:

CDA, Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD, Sociaal Wijchen, Wijchen
Lokaal

Tegen: D66

Eerste indiener: Martijn Verharen
Ingediend op 9 november 2017
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Beslispunt toe te voegen:
Het per 1 juni 2018 invoeren van een pilot wekelijkse GFTinzameling in de maanden juni, juli en augustus. De meerkosten te
betalen uit de reserve afvalstoffenheffing
Toelichting:
Ongeveer 30% van het restafval bestaat uit GFT (m.n. keukenafval). Door invoering van een wekelijkse inzameling van het GFT in
de zomerperiode heeft de inwoner de mogelijkheid om met name
het keukenafval wekelijks aan te bieden. Dit zal de overlast van
stank en maden, veroorzaakt door etensresten, voorkomen waardoor de inwoners ook eerder bereid zijn om dit afval goed te scheiden.
Gelijktijdig met de voorgestelde datum voor de extra GFT inzameling zal omgekeerd inzamelen worden ingevoerd waardoor bij inwoners het restafval niet meer aan huis zal worden opgehaald.
Een van de belangrijke doelstelling daarvan is om de inwoners te
stimuleren het keukenafval en etensresten niet meer bij het restafval te gooien maar juist in de GFT container. Door deze extra
dienstverlening krijgen onze inwoners meer mogelijkheden om het
afval goed te scheiden en kan de hierboven beschreven overlast
van stank en maden worden voorkomen.
Gemeenten zoals Druten, Heumen, Berg en Dal en West Maas en
Waal hebben deze wekelijkse zomerinzameling al en zamelen jaarlijks ruim 20% meer GFT in.
De jaarlijkse kosten voor deze wekelijkse zomerinzameling zal circa
€ 5,- per huishouden zijn. Deze meerkosten kunnen worden betaald
uit de reserve afvalstoffenheffing.
Door een evaluatie van de pilot krijgen we o.a. meer inzicht in de
kosten en de wenselijkheid om de periode van de zomerinzameling
te verruimen.
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