
Amendement

Onderwerp: 
Afvalstoffenverordening 2017 (inwerkingtreding onder voorbehoud van eventuele zienswijzen)

Amendement op grond van art. 28 Reglement van Orde.

Indiener(s): Gülden Siner-Sir (fractie Siner)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 23 maart 2017,

besluit:

1. De tekst van artikel 25 van de voorliggende Afvalstoffenverordening Oude IJsselstreek 2017: 

“Artikel 25. Inwerkingtreding
Door het verlenen van terugwerkende kracht worden de in de regeling voorziene
rechtsgevolgen van kracht vanaf een in de regeling aangeduid tijdstip, voorafgaand aan de
inwerkingtreding van de regeling. Kortom er moet onderscheid gemaakt worden tussen de
”datum van inwerkingtreding “ en de “datum van terugwerkende kracht”. Voor de datum van
inwerkingtreding geldt dat bekendgemaakte besluiten in werking treden met ingang van de
achtste dag na die van de bekendmaking, tenzij in besluit daarvoor ander tijdstip is
aangewezen (art 142 Gemeentewet). Bepalend is de datum van publicatie (in een
Gemeenteblad dan wel dag /nieuws /huisaan-huisblad).”

als volgt aan te passen:

Artikel 25. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2017, onder voorbehoud van eventuele zienswijzen die 
worden ingediend na het ter inzage leggen van de verordening.

2. De Toelichting bij de Afvalstoffenverordening Gemeente Oude IJsselstreek 2017:

“Artikel 25. Inwerkingtreding
Door het verlenen van terugwerkende kracht worden de in de regeling voorziene rechtsgevolgen van 
kracht vanaf een in de regeling aangeduid tijdstip, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de 
regeling. Kortom er moet onderscheid gemaakt worden tussen de ”datum van inwerkingtreding “ en de 
“datum van terugwerkende kracht”. Voor de datum van inwerkingtreding geldt dat bekendgemaakte 
besluiten in werking treden met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking, tenzij in 
besluit daarvoor ander tijdstip is aangewezen (art 142 Gemeentewet). Bepalend is de datum van 
publicatie (in een Gemeenteblad dan wel dag /nieuws /huisaan-huisblad).”

geheel te laten vervallen.

Ondertekening:

Gülden Siner-Sir

Toelichting:
Hoewel de Afvalstoffenverordening op basis van artikel 10.26 Wet milieubeheer geen nieuwe regels 
bevat, vindt wel een verschuiving van bevoegdheden plaats (bijvoorbeeld regels m.b.t. 
inzamelfrequentie verschuift van raad naar college).
Dit amendement is ingediend omdat we er zeker van moeten zijn dat de procedure rond het 
vaststellen van een nieuwe Afvalstoffenverordening juist doorlopen is én omdat onze inwoners niet 
beperkt dienen te worden in hun inspraakmogelijkheden. 


