4.9 Voorstel inzake de Beleidsnota inzameling huishoudelijke afvalstoffen Valkenswaard
2012-2020.
Ten aanzien van dit voorstel wordt door de fractie VVD een amendement ingediend met als
dictum: “Besluit:
1. De Nota inzameling huishoudelijke afvalstoffen Valkenswaard 2012-2020 vast te stellen,
inclusief het daarin geadviseerde maatregelenpakket B, optie 3, inhoudende wijziging van
het huidige inzamelsysteem van huishoudelijk afval middels de zgn. “duobak” naar
alternerende inzameling van de GFT- en restfractie;
2. Een kostendekkend differentiaal tarievensysteem DIFTAR in te voeren waarbij de
gebruiker meer betaald krijgt naarmate hij of zij meer huishoudelijk afval aanbiedt;
bijvoorbeeld afhankelijk van de inzamelfrequentie, het gewicht en het gekozen
inzamelsysteem een vast recht voor hoog- en laagbouw;
3. De vrijstelling voor het gescheiden aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij
hoogbouw in de afvalstoffenverordening in te trekken;
4. Het afvalbeheer uit te besteden aan een particulier bedrijf”.
Dit amendement wordt verworpen met 1 stem vóór (fractie VVD) en 20 stemmen tegen
(fracties CDA, Valkenswaard Lokaal, H&G, PvdA en D66).
Met 20 stemmen vóór (fracties CDA, Valkenswaard Lokaal, H&G, PvdA en D66) en 1 stem
tegen (fractie VVD) wordt conform het voorstel het volgende besluit genomen:
1. De Beleidsnota inzameling huishoudelijke afvalstoffen Valkenswaard 2012-2020 vast te
stellen, inclusief het daarin geadviseerde maatregelenpakket B, optie 3, inhoudende
wijziging van het huidige inzamelsysteem van huishoudelijk afval middels de zgn.
“duobak” naar alternerende inzameling van de GFT- en restfractie;
Naar aanleiding van het voorstel worden vijf moties ingediend:
Een motie ingediend door de fractie D66 met als dictum: “Verzoekt het college om bij de
uitvoering van de beleidsnotitie Inzameling huishoudelijke afvalstoffen Valkenswaard 20122020 op zo kort mogelijke termijn een proef uit te zetten die tot doel heeft het gescheiden
aanbieden en ophalen van huishoudelijke afvalstoffen in hoogbouw mogelijk te maken en de
raad van de resultaten van deze proef op de hoogte te stellen”.
Deze motie wordt met 16 stemmen vóór (fracties CDA, H&G, PvdA, D66 en VVD) en 5
stemmen tegen (fractie Valkenswaard Lokaal) aangenomen.
Een motie ingediend door de fractie D66 (betreft de motie die bij agendapunt 1.2 is
aangekondigd als motie vreemd aan de orde van de dag) met als dictum: “Verzoekt het
college om bij de vervanging van de op dit moment geplaatste openbare afvalbakken over te
gaan op plaatsing van afvalbakken waarbij de gebruiker de mogelijkheid wordt geboden om
het (zwerf)afval gescheiden aan te bieden en in de bakken te plaatsen en de raad op de hoogte
te stellen op welke termijn en met welke doorloopsnelheid de huidige openbare afvalbakken
worden vervangen”.
Deze motie wordt met 16 stemmen vóór (fracties CDA, Valkenswaard Lokaal, PvdA, D66 en
VVD) en 5 stemmen tegen (fractie H&G) aangenomen.
Een motie ingediend door de fractie H&G met als dictum: “verzoekt het college om er zorg
voor te dragen dat GFT-afval van huishoudens (dus geen bedrijven zijnde) op het
gemeentelijk overslagstation gratis kan worden aangeboden, mits dit niet leidt tot
kostenverhoging”.
Deze motie wordt met algemene stemmen aangenomen.
Een motie ingediend door de fractie H&G met als dictum: “verzoekt het college na te gaan of
het mogelijk is om bij het alternerend inzamelen van huishoudelijk afval de inwoners zonder
kosten de mogelijkheid te bieden te kiezen tussen een 120 of een 240 liter GFT-container en
een dergelijke maatregel ten gunste van de inwoners van Valkenswaard en ter bevordering
van de afvalinzameling in het algemeen, in te voeren en deze keuze 120 of 240 liter eveneens
mogelijk te maken voor restafvalcontainers ingeval van plaatsing van nieuwe of te vervangen
containers”.
Deze motie wordt met algemene stemmen aangenomen.
Een motie ingediend door de fractie Valkenswaard Lokaal met als dictum: “verzoekt het
college zo spoedig mogelijke doch uiterlijk in 2012 met een onderbouwd voorstel te komen

waarbij de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing terug gebracht wordt naar 100%.
Hierin te betrekken de te verwachten besparing zoals gepresenteerd in het raadsvoorstel
“Beleidsnota Inzameling huishoudelijke afvalstoffen Valkenswaard”.
Deze motie wordt met 16 stemmen vóór (fracties CDA, Valkenswaard Lokaal, H&G en
VVD) en 5 stemmen tegen (fracties PvdA en D66) aangenomen.

