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Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2017

Voorgestelde beslissing:

1. De afvalstoffenverordening 2017 vaststellen.

Aanleiding
De huidige afvalstoffenverordening 2010 is met de vernieuwing van ons afvalstoffenbeleid verouderd. In de 
thans geldende verordening staan nog diverse uitvoeringsregels, die in een uitvoeringsbesluit thuis horen. 
Door de vernieuwde verordening vast te stellen kunnen de algemene regels over ons huidige afvalbeleid 
langdurig worden vastgelegd. Uitvoeringsregels worden in een nog door het college vast te stellen 
uitvoeringsbesluit opgenomen. Wanneer er zaken in de uitvoering veranderen hoeft alleen maar het 
uitvoeringsbesluit te worden aangepast en niet de verordening zelf.

Wat wordt met beslissing bereikt
 De gemeente beschikt over de meest actuele lokale regelgeving op het gebied van scheiden en 

inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.
 Nadat de afvalstoffenverordening 2017 is vastgesteld kan het college het uitvoeringsbesluit nemen, 

waarin de uitvoeringsregels zijn vastgelegd.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 De oude afvalstoffenverordening is achterhaald en er staan te veel uitvoeringsregels in.

In de thans geldende verordening staan nog diverse uitvoeringsregels, die in een uitvoeringsbesluit 
thuis horen. Door de vernieuwde verordening vast te stellen kunnen de algemene regels over ons
huidige afvalbeleid langdurig worden vastgelegd. Bij wijziging van de uitvoeringsregels kan het 
uitvoeringsbesluit worden aangepast.

1.2 Nadat de raad de afvalstoffenverordening 2017 heeft vastgesteld kan het college het 
uitvoeringsbesluit nemen.
Alle (vernieuwde) uitvoeringsregels worden apart in een uitvoeringsbesluit vastgelegd. Na evaluatie 
van de uitvoering van het scheiden en inzamelen van het afval (na 1 jaar) kan de uitvoering op delen
 worden aangepast, indien gewenst. Dan hoeft alleen het uitvoeringsbesluit te worden aangepast 
door het college.

Kanttekeningen
a. Onze inspraakverordening zegt dat geen inspraak nodig is bij een ondergeschikte herziening van 

een eerder vastgesteld beleidsvoornemen. In feite betreft het hier een moderniseringsslag van de 
afvalinzameling waar al een verordening voor is (verordening 2010), gepaard gaand met een 
duidelijkere scheiding van de regels en de uitvoering. Tegen het uitvoeringsbesluit van het college, 
dat na vaststelling van de Afvalstoffenverordening 2017, moet worden genomen is nog bezwaar 
mogelijk.

Kosten, baten, dekking
De financiële gevolgen van het vaststellen van de nieuwe verordening zijn opgenomen in de 
afvalstoffenbegroting.

Uitvoering
Na vaststelling door de raad kan het college het (nog op te stellen) uitvoeringsbesluit vaststellen.



Planning
 23 maart in de raad voor vaststelling
 Daarna opstellen van het uitvoeringsbesluit dat door het college wordt vastgesteld.

Personeel
Interne uren.

Communicatie/participatie
Het raadsbesluit over de afvalstoffenverordening 2017 zal op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd in 
de Gelderse Post en op de gemeentelijke website.

Evaluatie/verantwoording
Nadat de raad de afvalstoffenverordening 2017 heeft vastgesteld en het college het uitvoeringsbesluit, zal 
het uitvoeringsbesluit jaarlijks worden geëvalueerd en, indien nodig, worden aangepast.

Bijlage:
- Afvalstoffenverordening 2017
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□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


