Openbaar

Zaaknummer: 72360

Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Evaluatie zomerinzameling GFT
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. De wekelijkse zomerinzameling van GFT afval voor de maanden juni, juli en
augustus voort te zetten.

Aanleiding
In 2018 is gestart met een pilot van de wekelijkse inzameling van het GFT afval in de
zomermaanden juni, juli en augustus. Na de zomer van 2018 is besloten om de pilot met
drie jaar te verlengen en daarna te evalueren. Deze evaluatie in september 2021
uitgevoerd (zie bijlage 1 en 2) en het is nu aan de gemeenteraad om te besluiten over
het vervolg.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

09-11-2017

17 2 10628 Meerjarenramingen amendement 10 pilot wekelijkse GFT
inzameling

16-01-2018

18 2 13777 Wonen en leefbaarheid Initiatiefvoorstel Beleid m.b.t.
behalen landelijke afvaldoelstellingen

Gewenst resultaat
De wekelijkse zomerinzameling van het GFT afval wordt voortgezet.
Argumenten
1.1

Uit de evaluatie blijkt dat inwoners de wekelijkse zomerinzameling positief
waarderen.
De evaluatie is gehouden onder 1332 inwoners en met een respons van 44 % is
de uitslag representatief (bijlage 1 p.5). 90% van de respondenten wil dat er in
de zomermaanden wekelijks GFT afval wordt opgehaald. Ze waarderen deze extra
service. Ook heeft 80% van de respondenten er de extra kosten van €7 per
huishouden voor over.
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1.2

Tweederde van de inwoners maakt (bijna) elke week gebruik van de wekelijkse
zomerinzameling.
De cijfers laten zien dat er veel gebruik gemaakt wordt van de extra
ophaalmomenten in de zomer (bijlage 3).

1.3

69% van de inwoners is tevreden met de wekelijkse inzameling in de maanden
juni, juli en augustus.
31% zou de periode graag willen uitbreiden. Dit is een minderheid.

Tegenargumenten en risico’s
1.1

Verhoudingsgewijs blijft de hoeveelheid ingezamelde GFT in de zomermaanden
nagenoeg gelijk.
We zien wel een stijging in de opgehaalde tonnen GFT over de jaren, maar dit
geldt voor alle maanden van het jaar. Deze stijging is dus niet rechtstreeks toe te
schrijven aan de zomerinzameling.

1.2

In het voorjaar en najaar is er meer snoei- en tuinafval dan in de zomer.
Dit zou ervoor kunnen pleiten om de wekelijkse inzameling van GFT afval uit te
breiden naar mei en september.

Financiële gevolgen
De structurele kosten (€ 102.000) van de zomerinzameling GFT zijn al opgenomen in de
begroting van 2022 op basis van bestaand beleid. Daarmee zijn deze kosten ook al
vertaald in het tarief van de afvalstoffenheffing 2022. Indien uw raad besluit om de
inzamelperiode met twee maanden te verlengen bijvoorbeeld mei en september dan zijn
de geschatte extra kosten € 63.000. Deze uitbreiding is dan op te nemen in de DVO van
2023 zodat dit ook weer in de afvalstoffenheffing mee te nemen is.
Communicatie
De ophaaldagen van het afval worden gecommuniceerd in de afvalkalender van Dar,
zoals dat nu ook al gebeurt. Aan de start van de zomerinzameling geven we er ieder jaar
extra aandacht aan via de bekende mediakanalen.
Uitvoering of Vervolgstappen
We gaan op dezelfde manier door met de zomerinzameling van het GFT afval.
Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3

evaluatie zomerinzameling GFT
bijlage bij evaluatie zomerinzameling GFT
aantallen zomerinzameling GFT
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