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

Voorgestelde beslissing 

1. Kennis nemen van de tussentijdse evaluatie VANG 2016-2020 (het beleidsplan en uitvoeringsplan Van 
Afval Naar Grondstof 2016-2020).

Aanleiding

De gemeenteraad heeft de beleidskader vastgesteld voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk 
afval; Beleidskader VANG 2016-2018 (VANG = Van Afval Naar Grondstof). Het college heeft vervolgens 
een uitvoeringsplan opgesteld in oktober 2015. Het beleids- en uitvoeringsplan loopt van 2016 tot 2020. De 
gemeenteraad heeft gevraagd om een tussentijdse evaluatie van het plan. De evaluatie is in de bijlage 
bijgevoegd. 

Wat wordt met beslissing bereikt

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de tussentijdse goede resultaten van het afvalbeleidsplan; 
VANG 2016-2020.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 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.
1.2 De voorlopige resultaten zijn goed.
Zowel kwantitatief als kwalitatief zijn de 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.

Kanttekeningen

De evaluatie is een momentopname.
Het beleid is geëvalueerd met de beschikbare gegevens van eind 2018. In de zomer van 2018 is een 
enquête uitgezet in het inwonerspanel "Oude IJsselstreek Spreekt". Dit heeft veel kwalitatieve gegevens 
opgeleverd. Voor de kwantitatieve evaluatie zijn de gegevens over 2017 gebruikt (landelijke benchmark), 
met een doorkijk naar 2018 (eigen gegevens). De evaluatie is een momentopname en de situatie kan per 
jaar veranderen.
Op dit moment zijn de resultaten goed. De grondstoffenmarkt is op landelijk niveau in beweging, de invloed 
van de markt is relatief groot. Besluiten in de landelijke regelgeving of bewegingen in de "markt" kunnen 
grote invloed hebben op onze resultaten. De gemeente heeft hierop echte geen invloed.

Kosten, baten, dekking
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Uitvoering

     

Bijlagen

Algemene stukken
1. Tussentijdse evaluatie VANG 2016-2020, dec 2018
2. bijlage 1; Eigen monitoringscijfers
3. bijlage 2: Benchmark Huishoudelijk Afval; management rapport Gemeenten, Oude-

IJsselstreek peiljaar 2017 landelijke benchmark
4. bijlage 3: Ontwikkelingen afvalstoffenheffing
5. Bijlage 4a: Onderzoeksrapport “afval” Gemeente Oude IJsselstreek, Moventem, 2018
6. Bijlage 4b: Factsheet Oude IJsselstreek Spreekt, Afval, Moventum, 2018
7. Bijlage 5: Maatregelen uitvoeringsplan, stand van zaken eind 2018
8. Bijlage 6: Afvalbeleidskader Van Afval naar Grondstof, 2016-2020 (19 mei 2015)
9. Bijlage 7: Uitvoeringsplan Van Afval naar Grondstof, 2016-2020 (29 september 2015)



Burgemeester en wethouders,

M.J.F Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 28-03-2019


