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Aanvang

19.30

Eindtijd

21.45

Voorzitter
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1.a. Opening en mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
De voorzitter opent de vergadering.
1.b. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
1.c. Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
2. Debatronde
3. Uitwerkingsplan Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP) 2017-2020
In oktober vorig jaar heeft de raad de hoofdlijnen voor het Gemeentelijk Grondstoffenbeleid
vastgesteld. Doel is de hoeveelheid restafval verminderen om zo zorg te dragen voor
duurzaam gebruik van grondstoffen en een betaalbare afvalinzameling. Om dit te bereiken is
voor drie sporen gekozen. Ten eerste wordt het scheiden van afval zo goed mogelijk
gefaciliteerd. Vervolgens worden inwoners gemotiveerd de hoeveelheid restafval te
verminderen en herbruikbare grondstoffen gescheiden in te leveren, tot slot wordt gewenst
gedrag beloond. Kortom: faciliteren, motiveren en belonen. De hoofdlijnen zijn uitgewerkt in
het uitvoeringspan. Hierin staan concrete maatregelen/activiteiten voor de komende vier
jaar. Om de doelstelling te halen is ‘belonen’ essentieel. Een financiële prikkel op het
verminderen van restafval heeft een bewezen effect op goed scheiden en leidt gemiddeld tot
lagere lasten. Het blijkt echter dat er veel onbekendheid is en daardoor huiver voor het
invoeren van een financiële prikkel. Daarom stelt het college voor besluitvorming hierover uit
te stellen tot 2018. Wel wordt er nog dit jaar gestart met een pilot. Hiermee wordt de
mogelijkheid van achteraf belonen onderzocht. Daarbij krijgen mensen geld terug als ze
minder restafval aanbieden dan een vast te stellen norm. Voor de inzameling van oud papier
wordt voorgesteld niet langer gebruik te maken van de inzet van verenigingen, alternatieve
inzet wordt voorbereid. De Milieuraad Zwolle heeft positief geadviseerd, maar vraagt
aandacht voor aspecten zoals de inzameling van medisch afval. De uitvoering van dit
uitwerkingsplan leidt tot incidentele investeringen en structurele lasten. Deze kunnen worden
gedekt uit de exploitatie van de Reserve Afval, zonder dat de afvalstoffenheffing meer hoeft
te stijgen dan de inflatie.
Er hebben zich een zestal insprekers gemeld. Het inspreken van alle zes gaat over het
onderdeel inzameling oud papier. De binnengekomen inspraakteksten zijn aan de stukken
toegevoegd.
Alle fracties kunnen zich in grote lijnen vinden in dit Uitwerkingsplan.
Wel worden er nog vragen gesteld en accenten gelegd bij een aantal aspecten zoals bv hoe
de financiële prikkel kan werken bij chronisch zieken en gezinnen met veel luierafval, de
facilitering bij hoogbouw, de vermeende tegenstelling tussen minder ondergrondse
containers en juist meer containers, de afvalinzameling voor bedrijven, de PMDinzameling,
de geldelijke beloning (in euro’s of andere alternatieven), medicijninzameling en de
afvalbakken.
Korte terugblik
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De meeste aandacht gaat echter uit naar de uitwerking van de nieuwe regeling voor de
inzameling van oud papier (de afbouw van de oude regeling met een overgangsregeling
naar de nieuwe opbouwregeling).
Wat dit laatste betreft merkt de wethouder op dat de communicatie niet helemaal goed is
verlopen en dat hij dit graag wil herstellen.
Hij zegt dan ook toe alsnog eerst met de betrokken verenigingen in gesprek te zullen gaan
om te kijken welke afspraken er gemaakt kunnen worden en hierover voor de
begrotingsbehandeling te rapporteren. Het criterium ureninzet zal bij deze gesprekken niet
het enige criterium zijn.
Ook zegt de wethouder toe bij het voorjaarsmoment in 2018 te zullen aangeven of er
aanvullende mogelijkheden zijn t.a.v. activiteiten in de openbare ruimte.
Ondergrondse containers zullen voorlopig niet worden verwijderd, tenzij er een andere
oplossing komt.
Over de uitvoering van de afvalbakkenmotie zal de wethouder de raad separaat informeren.
De voorzitter concludeert vervolgens dat het onderwerp voldoende is besproken, hetgeen
overigens door 1 van de fracties wordt bestreden.
Ook concludeert de voorzitter dat het voorstel doorgeleid kan worden naar de
besluitvormingsronde. Aangezien besluitvorming voor het zomer reces gewenst is, zal het
voorstel aan de agenda van 17 juli a.s. worden toegevoegd.
4. Sluiting (21.45 uur)
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.
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