Indienen en beantwoording raadsvragen

Onderwerp: Inzameling luiers en incontinentiemateriaal

Vragen:

De inschatting is dat er jaarlijks 52 ton luiers en incontinentiemateriaal zal worden ingezameld in de
gemeente Druten. Dit is
30% van de totale geschatte hoeveelheid.
Vraag 1: welke gemeentes doen er nog meer mee?
Antwoord vraag 1: Alle Dar gemeenten doen in principe mee. Op 1 juli start de inzameling in de
gemeenten Berg en Dal en Beuningen. Na de zomer starten de overige Dar gemeenten. Dit hangt in
sommige gemeenten nog wel af van de definitieve besluitvorming (net als in de gemeente Druten).
Voor de inzameling verstrekken we speciale gratis zakken die onder andere verkrijgbaar zullen zijn bij
kinderdagverblijven, apotheken en huisartsen.
Vraag 2: “Onder andere”: biedt dit ook mogelijkheid om de gratis zakken in de kleine kernen te
verstrekken, bijvoorbeeld buurtsuper?
Antwoord vraag 2: De locaties waar de zakken verkrijgbaar zullen zijn is maatwerk. Daarbij kijken we
zeker naar de verstrekking in de kleine kernen. Naar verwachting zal dit bij de wijkcentra en de
kinderdagverblijven zijn. We gaan de zakken niet verstrekken bij de supermarkten vanwege de
kosten en de beperkte doelgroep die gebruik zal maken van deze zakken.
De zakken zijn gratis, de inwoners krijgen na aanmelding toegang met hun toegangspas. De heffing
zal hierdoor ingaande 2022 verhoogd worden met ongeveer €2,27.
Vraag 3: Geldt dezelfde verhoging voor een eenpersoonshuishouding als voor een
meerpersoonshuishouding?
Waarom is er niet gekozen voor een prijs per inworp?
Antwoord vraag 3: We hanteren dezelfde methode voor het berekenen van de verhoging zoals we
dat normaal gesproken ook doen. Hoe dat precies uit zal pakken weten we nu nog niet. Er is niet
gekozen voor een prijs per inworp uit het volgende principe: stromen die gerecycled worden kunnen
gratis worden aangeboden door de inwoners, voor stromen die verbrand worden (restafval) betaalt
de inwoner per aanbieding. Zo stimuleren we dat inwoners goed scheiden en wordt er maximale
winst voor het milieu behaald.
Vraag 4: wanneer vindt financiële en procesmatige evaluatie plaats van deze nieuwe manier van
luiers inzamelen?
Antwoord vraag 4: Na een jaar zullen we de luierinzameling evalueren.

