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__________________________________________________________________________________ 
Het college brengt u hierbij op de hoogte van de resultaten van de evaluatie van het Uitvoeringsplan 
2016-2017 Grondstoffenbeleid in de gemeente Goirle. Tijdens de uitvoering van het plan en bij het 
opstellen van het evaluatierapport is een bewonerspanel betrokken geweest. De deelnemers  
hebben zich naar aanleiding van oproepen zelf aangemeld. 
 
 Inleiding 
Uw raad heeft zich ten doel gesteld de hoeveelheid restafval terug te brengen tot maximaal 60 
kilogram per inwoner in 2021. Het college heeft naar aanleiding hiervan een uitvoeringsplan 2016-
2017 vastgesteld, hierin is als doel opgenomen een afname tot 140 kilogram per inwoner in 2017. De 
uitvoering is een half jaar later van start gegaan met het aan huis inzamelen van PMD-afval en het 
reduceren van het beschikbare volume voor restafval.  
  
 Informatie 
Door bovengenoemde acties is, op basis van de geëxtrapoleerde resultaten van een half jaar 
inzamelen, 120 kilogram restafval per inwoner per jaar gerealiseerd! Daarmee is de 
duurzaamheidsdoelstelling ruim gehaald.  Daarnaast hebben de bewoners een mooi rapportcijfer 
gegeven van gemiddeld een 7,4. Het project is echter later gestart dan was voorzien met als gevolg 
dat de kosten voor 2017 hoger uitvallen dan begroot  (€ 40.000,00). Als de kosten van een half jaar 
inzamelen volgens de pilotmethode worden doorberekend naar een jaar, dan blijven de kosten 
binnen de begroting.  
 
Feitelijke metingen en ervaring van de bewoners 
De inzamelresultaten laten zien  dat in pilotwijk 2 bij een restafvalinzameling van eenmaal in de 4 
weken, het minste restafval per inwoner is ingezameld. Tegelijkertijd zit er het minste GFT, PMD en 
papier in het restafval uit deze wijk (zie tabel 1). Uit de resultaten van het bewonersonderzoek blijkt 
echter ook dat in pilotwijk 2 de ontevredenheid met betrekking tot de inzamelwijze, volume en 
overlast vliegen en maden het grootst is, voornamelijk bij meerpersoonshuishoudens. De bewoners 
van pilotwijk 1 zijn het meest tevreden, echter is de hoeveelheid ingezameld restafval in deze wijk 
het hoogst per inwoner en het aandeel afgenomen hoeveelheid grondstoffen in het restafval het 
laagst.  
Aan het einde van deze raadsinformatie is een tabel weergegeven met de inzamelresultaten. 
 
Vervolg 

- Op basis van de evaluatie brengt het college de verschillende verbetermogelijkheden met 
betrekking tot de meest effectieve wijze van inzamelen, in beeld; 
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- tegelijkertijd wordt specifiek aandacht besteed aan de voorzieningen die moeten worden 
doorgevoerd ten aanzien van de serviceverhoging aan de meerpersoonshuishoudens ter 
verbetering van de bronscheiding (maatwerk); 

- ter beeldvorming worden de verbetermaatregelen gepresenteerd aan de raad; 
- het college zal vervolgens een uitvoeringsplan opstellen. 
 

Communicatie 
De betreffende bewoners zijn: 

• vooraf schriftelijk geïnformeerd over het beleid van de gemeente en wat het voor hen 
betekent; 

• geïnformeerd over de wisselingen van de containers; 

• via Goirles Belang en website op de hoogte gebracht van de stand van zaken en voortgang; 

• via supermarktacties geïnformeerd over het scheiden van afval en de afvalwijzerapp. 
 
Daarnaast worden de bewoners geïnformeerd: 

• schriftelijk over het behaalde resultaat (pilots); 

• via de gemeentelijke pagina in Goirles Belang; 

• in de openbare ruimte via bijvoorbeeld de abri's. 
 
Tabel 1: resultaten pilots 

 

eenheid

gemeente

breed

pilotwijk 

1

pilotwijk 

2

verschil 2017 

tov 2016

Inzamelresultaten kg/inw/jr

Restafval 115 127 82 -74

Gescheiden ingezameld 218 239 230 37

afname aandeel in restafval kg/inw/jr

GFT, PMD en papier totaal -49 -38 -82

overige grondstoffen -16 -21 -30

wat zit er nog in het restafval kg/inw/jr

GFT, PMD en papier totaal 69 79 46

overige grondstoffen 41 41 29

ervaring  bewoners  / inzameling

Restafval + ++ +/-

GFT-afval ++ ++ +

PMD-afval + ++ +

Oud papier ++ ++ ++

ervaring mbt volume voldoende

Restafval ++ ++ +

PMD-afval + ++ ++

Oud papier ++ ++

ervaring scheidingspercentage

totaal + + ++

duocontainer ++ ++ ++

rapportcijfer 7,4 7,8 7,0

++  =  hoger dan 80%

+   = tussen 60% en 80%

+/- = tussen 55% en 60%
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 Bijlagen  
Bij deze raadsinformatie zijn geen bijlage gevoegd. Deze worden aan u aangeboden bij de stukken 
voor de beeldvormende bijeenkomst. Het betreft dan de Evaluatie Uitvoeringsplan 2016-2017 
Grondstoffenbeleid en het Bewonersonderzoek afvalscheiden.  
 
 


