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Op 12 november 2018 ontvingen wij vragen van VVD over de Evaluatie grondstoffenbeleidsplan en 
vaststellen nieuwe afvalstoffenverordening, op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder 
treft u de gestelde vraag of vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 

1. De gemeente geeft aan dat model 1 het beste scoort op basis van de afvalstoffendriehoek 

(milieu, kosten en service): 

- Kan het college aangeven hoe hoog de score van elk model is? 
- Komen de scores per wijk min of meer overeen, of zijn er grote verschillen te zien? 

              Antwoord: 
Hiervoor verwijzen wij u naar het Uitvoeringsplan 2018-2019 en de daarin opgenomen 
vergelijking tussen de modellen op pagina 5. Deze vergelijking laat zien dat model 1 het beste 
scoort. 
Er is qua milieu een flink verschil tussen pilotwijk 1 en 2 met name door de lagere 
inzamelfrequentie van restafval in pilotwijk 2. Service wordt in pilotwijk 2 (rest 1 x 4 weken.) 
lager gewaardeerd als pilotwijk 1 (rest 1 x 2 weken.) De kosten zijn lager in pilotwijk 2 door 
lagere verwerkingskosten restafval, meer opbrengst grondstoffen en lagere inzamelkosten 
door minder vervoersbeweging. 
   

2. In model 1 wordt uitgegaan van minder vaak restafval ophalen. Afgelopen zomer kwamen 

stankoverlast, maden en ongedierte al voor. Zakjes om gft afval in te doen, 

vleeswarenschaaltjes uitspoelen voordat ze de container ingaan en hedera in de container 

ten spijt. 

- Hoe denkt het college stankoverlast, maden en ongedierte tegen te gaan als het restafval 
maar 1x per 4 weken wordt opgehaald en de groencontainer 1x per 2 weken? 
Antwoord: 
Indien het afval correct gescheiden wordt, dat wil zeggen dat ook alle etensresten bij GFT 
gaan, dan moet dit geen probleem geven. 
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- Heeft het college al andere en efficiëntere manieren gevonden om deze overlast tegen te 
gaan? 
Antwoord: 
Wij hebben in ons voorstel opgenomen om biozakjes gratis te verstrekken. Als deze biozakjes 
gebruikt worden om het keukenafval in te doen, ontstaat vrijwel geen overlast. 
 
- Heeft het college in haar overweging ook hygiëne en volksgezondheid meegenomen? 
Antwoord: 
Zoals hiervoor aangegeven, is bij een correcte afvalscheiding geen problemen met hygiëne 
en volksgezondheid. Deze inzamelsystematiek en frequentie wordt in veel andere gemeente 
gebruikt  en zorgt daar ook niet voor problemen. 
 

3. Zakjes voor gft-afval kunnen in de winkel worden gekocht. In bijv. de gemeente Tilburg 

worden deze zakjes op een aantal plaatsen gratis aangeboden. 

- Hoe denkt het college over het gratis aanbieden van deze zakjes? 
Antwoord: 
Het gratis verstrekken van biozakjes is als optie opgenomen in het voorstel. 
 

4. De milieustraat is niet gratis voor het restafval. In 2019 komt het college met een voorstel 

voor de milieustraat. In het uitvoeringsplan wordt onder punt 1.2 echter al de zorg 

uitgesproken dat het gratis maken tot gevolg kan hebben dat mensen hun scheidingsgedrag 

niet aanpassen. 

- Deelt het college de mening dat door het niet gratis maken van de milieustaart en het maar 
1x per 4 weken ophalen van restafval, het zwerfafval toe zal nemen? 
Antwoord: 
Het college deelt deze mening niet. We zien vooral het goede in onze inwoners en we zien 
dat het scheidingsgedrag nu al is verbeterd. De inzameling van de milieustraat en huis aan 
huis inzameling stemmen wij zoveel mogelijk op elkaar af zodat geen lekstroom ontstaat. Het 
zwerfafval zal mogelijk slechts tijdelijk wat toenemen, zo leert de ervaring bij andere 
gemeenten, maar dit staat in geen verhouding tot de winst die geboekt wordt op 
afvalscheiding.  
 

Uitvoeringsbesluit 2019 Afvalstoffenbeleid 
5. In de afvalstoffenverordening wordt o.a. gesproken over luierafval: eenmalige 

(wegwerp)luiers en incontinentiemateriaal (artikel 3.1.u). Voor het weggooien hiervan zijn 

aparte containers beschikbaar. Deze staan op 6 plaatsen in Goirle en Riel. 

 Ziet ook het college de noodzaak om over bovengenoemd afval de inwoners te informeren? 
Inwoners met kleine kinderen zullen deze containers misschien wel weten te vinden, maar 
bijv. grootouders en mensen die incontinentiemateriaal gebruiken niet. 
Antwoord: 
Voor dit Uitvoeringsplan stellen wij nog een communicatieplan op waarbij wij uiteraard ook 
voldoende informatie over de luierinzameling zullen verstrekken. 
 

6. Luiers en incontinentiemateriaal kunnen in speciaal daarvoor bestemde zakken in deze 

speciale containers worden gedaan. Deze zakken worden op 4 adressen gratis aangeboden: 

alle peuterspeelzalen, verloskundigenpraktijk, bibliotheek en de balie van het gemeentehuis. 
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- Deelt het college de mening dat deze op meerdere plaatsen moeten worden aangeboden? 

Waaronder ook plaatsen waar ouderen wonen/komen?  

Antwoord: 

Wij zullen met belangenverenigingen  van ouderen overleggen hoe wij deze doelgroep beter 

kunnen faciliteren en hoe we de verspreiding van deze zakken daarop kunnen aanpassen. 

 
7. De inzamelingsdienst is bevoegd om de container of inzamelmiddel te voorzien van een chip 

of een toegangsregistratiesysteem met toegangspassen. Een van de voordelen hiervan is dat 

derden illegaal afval aanbieden.( bedoeld wordt niet kunnen aanbieden, nemen wij aan ?) 

- Kan het college aangeven of de containers van een dergelijke chip worden voorzien? 
Antwoord: 
Ja, de minicontainers restafval en duocontainer papier/PMD zijn voorzien van een 
registratiechip. Via deze chip wordt gecontroleerd of deze afvalcontainer kan worden 
aangeboden. Hiermee wordt dus illegale aanbiedingen tegen gegaan. Verder proberen  we 
hiermee de afvalinzameling efficiënter te maken door route-optimalisatie. 
 
- Wil dit zeggen dat de containers dan ook van een slot worden voorzien? 
Antwoord: 
Dat is hiervoor niet nodig. 
 
- Kan door deze registratie worden achterhaald wie wat weggooit? 
Antwoord: 
Er wordt alleen gecontroleerd of een bepaalde afvalcontainer aangeboden kan worden. 
 

8. Er wordt gesteld dat registratie niet in strijd is met de privacywet. Toch heeft niemand 

hiervoor toestemming gegeven. 

- Kan het college hierover informatie geven?  
Antwoord: 
Het college heeft eerder in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 
2009 vastgelegd dat zij de containers en inzamelmiddelen mag voorzien van een 
registratiechip en toegangsregistratiesysteem  met toegangspassen met als doel om illegaal 
aanbieden van (bedrijfs)afval  tegen te gaan. Dit voor een efficiëntere inzameling via route-
optimalisatie en  ten behoeve van containermanagement. Hiermee heeft het college wel 
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden omschreven.   Deze gegevens 
worden uitsluitend voor het doel gebruikt waarvoor ze zijn verkregen en niet verstrekt aan 
derden. Dit  Uitvoeringsbesluit is openbaar bekend gemaakt in het Gemeenteblad. Met de 
inzameldienst afdeling BAT  van de gemeente Tilburg is een verwerkersovereenkomst 
ingevolge de Algemene wet gegevensbescherming (AvG) gesloten. Daarmee voldoet deze 
registratie aan de AVG. 
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9. In de raadsvergadering van 3 juli 2018 heeft het college toegezegd (wethouder Schellekens) 

na te zullen gaan of het mogelijk is dat het signaleren van zwerfafval gemeld kan worden met 

de afvalapp. 

- Kan het college hierover al meer informatie geven? 
 
Antwoord: 
De afvalapp kan alleen geraadpleegd worden voor informatie over afvalinzameling, 
afvalkalender met dagen  en soort afval per week. Verder het afval-ABC  voor scheidings info.  
Deze app is niet geschikt te maken voor meldingen in de openbare ruimte, waar zwerfaval 
helaas wel eens ligt. 
Voor het melden van zwerfafval kan het beste gebruik worden gemaakt van de website van 
gemeente Goirle (https://www.goirle.nl/afval/iets-melden.html ) of via de Buiten Beter app. 
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