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Voorgestelde beslissing
Het vaststellen van de Startnotitie Grof Huishoudelijk Afval.

Aanleiding
Het beleidskader- en uitvoeringsplan VANG 2016-2020 is eind 2018 tussentijds geëvalueerd. Eén van de
conclusies van deze tussentijdse evaluatie was dat de voorgestelde maatregelen op het gebied van grof
huishoudelijk afval (GHA) nog niet allemaal gerealiseerd zijn.
Daarop is toegezegd een onderzoek te doen naar meerdere scenario’s voor de inzameling van GHA, en
deze met de raad te bespreken.
Om dit proces zorgvuldig te laten verlopen is een projectgroep ingericht die het onderzoek begeleid c.q.
uitvoert. Om al voorin het proces goede afstemming te zoeken tussen college en gemeenteraad wordt het
proces afgetrapt met een Startnotitie.
Wat wordt met beslissing bereikt
Zorgvuldige afstemming over procedure en kaders tussen college en gemeenteraad, en daarmee
effectievere samenwerking tussen college en gemeenteraad. Met als doel gezamenlijk te komen tot heldere
en effectieve besluitvorming.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 De bijgevoegde notitie voorziet in de aan de gemeenteraad toegezegde Startnotitie Inzameling GHA.
1.2 Om het proces zorgvuldig te laten lopen is vaststelling door de gemeenteraad gewenst.
Beleidsvorming rondom afval c.q. milieu is een complex onderwerp. Om het proces in dit dossier zo
zorgvuldig mogelijk te doorlopen is vaststelling van de procedure, kaders en planning door de
gemeenteraad gewenst.
Kanttekeningen
n.v.t.
Kosten, baten, dekking
De directe kosten van dit deelproject bestaan enkel uit beperkte inhuur van externe expertise op het gebied
van grondstoffeninzameling en -verwerking, naar schatting 10 à 15 duizend euro
Hiervoor bestaat reeds dekking in het bestaande budget voor afvalbeleid. (Project VANG :FCL 60730004)
Uitvoering
Planning
2019
oktober

Opstellen startnotitie

20 november

Bespreking startnotitie in de Commissie FL

28 november

Vaststelling startnotitie in de raad

2020
Januari/februari

Uitwerking scenario’s, voorbereiden afweging. Voorbereiden besluitvorming

Februari/maart

Informele raadsinformatiebijeenkomst, presentatie onderzoeksresultaten.

Maart

Bespreking van de uitgewerkte scenario’s incl. afwegingsmatrix in de
commissie FL.

Maart/april

Voorbereiden besluitvorming o.b.v. bespreking in de commissie FL.

April

Besluitvorming in de raad.

Personeel
Het onderzoek naar de scenario’s vergt enige ambtelijke capaciteit van verschillende beleidsadviseurs op
het gebied van milieu, afval, inkoop, financiën en juridische zaken. Dit vindt plaats in een projectgroep o.l.v.
een projectmanager. Er zal beperkt aanvullende expertise op het gebied van grondstoffeninzameling en
-verwerking extern moeten worden ingehuurd.

Communicatie
Over het proces wordt breed gecommuniceerd middels persberichten, en naar direct belanghebbenden
communiceren wij proactief en rechtstreeks.
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