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Onderwerp
Beleidsnotitie Afvalinzameling
Gevraagd besluit
De beleidsnotitie “Van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid vaststellen”.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Wij hebben het de afgelopen jaren goed gedaan op afvalgebied. Om klaar te zijn voor de toekomst en
een nieuwe stap te zetten naar minder en beter gescheiden afval, zullen wij beleidsmatig een aantal
dingen moeten veranderen. De basis voor deze verandering is de transitie van afvalbeleid naar
grondstoffenbeleid, met als doel uiteindelijk meer te scheiden, minder te verbranden en minder kosten.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Voor een aanbesteding is acht maanden tot een jaar nodig. Door vroegtijdig te besluiten welke richting
we op gaan, is er voldoende tijd om de verschillende opties voor uitvoering af te wegen en tot een
breed gedragen voorstel te komen. Hiermee kan dan vanaf 1 januari 2014 uitvoering geven worden
aan het grondstoffenbeleid.
Historisch perspectief/Een terugblik op het verleden/Wat ging er aan vooraf
Op 13 december 2011 is door uw raad besloten de afvalinzameling voor 2012 voor één jaar aan Sita
te gunnen. Gedurende 2012 zijn verschillende opties bekeken voor wat betreft de afvalinzameling
2013 en verder. Gelet op de lange voorbereiding die nodig is om tot een breed gedragen voorstel te
komen, is het niet haalbaar om in 2013 nieuw beleid te implementeren. Op basis van de voorliggende
beleidsnotitie worden kaders vastgesteld waarbinnen wij voor 2014 en verder de afvalinzameling
kunnen voorbereiden.
Hoe informeren we de inwoners?
Wanneer de keuze voor grondstoffenbeleid gemaakt is, kunnen de verschillende opties voor wat
betreft de uitvoering middels burgerparticipatie aan de inwoners voorgelegd worden. Hierdoor sluit de
uitvoering van het beleid aan bij wat de inwoners van onze gemeente willen.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De tweede helft van 2012 wordt gestart met het traject van burgerparticipatie, waarna wij op basis van
de uitkomsten hiervan in 2013 de uitvoering van het beleid kunnen voorbereiden.
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Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De afvalinzameling wordt uigevoerd in een kostendekkend programma. Deze beleidskeuze heeft
vooralsnog geen financiële gevolgen.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen,

burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen,

secretaris
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