
Amendement 
Art. 27 Reglement van Orde 

   

 

Datum raadsvergadering: 5 oktober 2021 

Raadsvoorstel: Grondstoffenbeleidsplan 2022-2027 Van afval naar grondstof 

 

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: 

 

Het besluit te vervangen door: 

 

Het 'Grondstoffenbeleidsplan Goirle 2022-2027, van afval naar grondstof voor een circulaire 

economie' gewijzigd vast te stellen, met inbegrip van de volgende wijzigingen: 

 

1. In paragraaf 4.3 Doelstellingen (p. 16) wordt (het tweede) punt 3) vervangen door: 

'In 2019 waren er 16 gemeenten (8 in Noord-Brabant) met minder dan 60 kg/p/j 

restafval (aan huis en op de milieustraat). Uit figuur 7 (p13) blijkt dat Goirle 

weliswaar goed presteert met het bestaande tariefsysteem, maar dat de doelstelling 

alleen binnen bereik komt als wordt overgestapt op een tariefsysteem dat voorziet 

in een prijsprikkel door differentiatie van tarieven op basis van de hoeveelheid 

aangeboden restafval en/of de frequentie waarmee het wordt aangeboden.' 

2. In paragraaf 4.4 Voorgestelde aanpak wordt de opsomming uitgebreid met een 

nieuw punt: 

'Ander tariefsysteem' 

Er wordt overgestapt op een tariefsysteem dat voorziet in een prijsprikkel door 

differentiatie van tarieven op basis van de hoeveelheid aangeboden restafval en/of 

de frequentie waarmee het wordt aangeboden. Deze overstap wordt op termijn 

gemaakt, zodat geen sprake is van desinvestering (bijvoorbeeld door vervroegde of 

versnelde afschrijving van containers); 

 

Toelichting: 

 

1. Uit figuur 7 van het beleidsplan (zie p 13) blijkt onomstotelijk dat tariefsystemen 

met een prijsprikkel beter presteren dan tariefsystemen zonder prijsprikkel. Om de 

doelstelling van 60 kg restafval realistisch te maken, zal een overstap dus nodig 

zijn. Het sluit bovendien goed aan bij het streven dat 'de vervuiler betaalt' en bij het 

bestuursakkoord dat stelt dat 'goed afvalscheidingsgedrag beloond moet worden'. 

Met dit deel van het amendement wordt dit voornemen concreet deel van het 

grondstoffenbeleidsplan; 

2. De wijze waarop de differentiatie in de toekomst wordt vormgegeven, kan met dit 

deel van het amendement nog worden ingevuld. Iedere wijze van inzameling en 

tarifering heeft voor- en nadelen. Deze moeten te zijner tijd goed in beeld worden 

gebracht voor en gewogen worden door de raad. Het debat daarover wordt door het 

college op gang gebracht op een moment dat dit niet leidt tot desinvesteringen. Dat 

betekent dat dit best nog enige tijd kan duren. 
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