
BEGELEIDINGSBLAD RAADSSTUKKEN
1 Onderwerp: Tussentijdse evaluatie VANG (Van Afval Naar Grondstof) 2016-2020

2 Voor welke raadscyclus: maart 2019 (28-03-2019)

3 Welke behandeling wordt 
gevraagd:

besluitvorming

4 Bij behandeling verwacht 
u behoefte aan:

5 Bij behandeling in raads-
info-bijeenkomst is er 
behoefte aan:

Inleiding door portefeuillehouder

En dan specifiek:

6 Inschatting hoeveel tijd 
nodig is voor behandeling:

1 uur

7 Samenvatting van de 
hoofdpunten voor 
raadsbeslaging resp. 
besluitvorming:

De periode van het beleidsplan is over de helft.

Het beleidsplan loopt tot 2020 en een tussentijdse evaluatie geeft inzicht in wat de 
voorlopige resultaten zijn en welke maatregelen er nog genomen moeten worden.

Bespreken van de tussentijdse evaluatie. Zowel kwalitatief als kwalitatief zijn de 
voorlopige resultaten goed. Het scheidingspercentage van 75% is gehaald en de kosten 
voor de inwoners zijn niet verhoogd als gevolg van het VANG- beleid. Daarnaast is een 
grote meerderheid van de inwoners is tevreden over de nieuwe inzamel methode. Wel 
moeten een aantal zaken nog geregeld worden. een aandachtspunt is de kwaliteit van de 
afvalscheiding en het inzamelen en verwerken van het grof huishoudelijk afval.

8 Eerder genomen besluiten 
of eerder besproken stukken

15int00368 - beleidsplan; VANG 2016-2020
mei/juni 2017; memo eerste resultaten VANG (nog opzoeken)

9 Algemeen te ontsluiten 
stukken via website en 
RaadsApp:

Raadsvoorstel
Tussentijdse evaluatie VANG 2016-2020, dec 2018 (incl bijlagen 1, 2A, 3 en 5); 
Bijlagen 2B, 4a, 4b, 6 en 7 zijn als afzonderlijke documenten bijgevoegd
Specificatie bijlagen: 
bijlage 1; Eigen monitoringscijfers
Bijlage 2A: Samenvatting Benchmark Huishoudelijk Afval; management rapport 
Gemeenten, Oude IJsselstreek peiljaar 2017 
bijlage 2B: Benchmark Huishoudelijk Afval; management rapport Gemeenten, Oude-
IJsselstreek peiljaar 2017 landelijke benchmark
bijlage 3: Ontwikkelingen afvalstoffenheffing
Bijlage 4a: Onderzoeksrapport “afval” Gemeente Oude IJsselstreek, Moventem, 2018
Bijlage 4b: Factsheet Oude IJsselstreek Spreekt, Afval, Moventum, 2018
Bijlage 5: Maatregelen uitvoeringsplan, stand van zaken eind 2018
Bijlage 6: Afvalbeleidskader Van Afval naar Grondstof, 2016-2020 (19 mei 2015)
Bijlage 7: Uitvoeringsplan Van Afval naar Grondstof, 2016-2020 (29 september 2015)

10 Achterliggende stukken, 
te ontsluiten via interne deel 
RaadsApp:

11 Geheime stukken, 
ingevolge Wob alleen ter 
inzage op de raadsgriffie:

12 Welke burgers, 
bedrijven, organisaties 
krijgen bericht van 
raadsbehandeling door de 
behandelend ambtenaar en 
met welk doel?



13 Portefeuillehouder: Janine Kock

14 Programmamanager: Willem Hoeffnagel

15 Behandelend ambtenaar, 
beschikbaar voor informatie 
vooraf:

Conny Huijskes
0315 292 232
c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl

18 Opmerkingen 
raadsgriffie:

mailto:c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl

