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Geacht college, 

De VVD fractie verzoekt u schriftelijk antwoord te geven op de vragen over ‘grondstoffenbeleidsplan 

en vaststellen afvalstoffenverordening’. 

Raadsvoorstel uitvoeringsplan 2018-2019 

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? 

 

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? 

- Heeft het college al andere en efficiëntere manieren gevonden om deze overlast tegen te 

gaan? 

- Heeft het college in haar overweging ook hygiëne en volksgezondheid meegenomen? 

 

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? 

 

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? 

 

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. 

Het college zal de nieuwe manier van afvalinzameling tijdig communiceren met de inwoners 

van onze gemeente. Het gaat dan om het ophalen van het afval. 



- 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. 

 

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. 
- Deelt het college de mening dat deze op meerdere plaatsen moeten worden aangeboden? 

Waaronder ook plaatsen waar ouderen wonen/komen? 

 
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. 

- Kan het college aangeven of de containers van een dergelijke chip worden voorzien? 

- Wil dit zeggen dat de containers dan ook van een slot worden voorzien? 

- Kan door deze registratie worden achterhaald wie wat weggooit? 

 

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?  

 

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? 

 

In afwachting van uw reactie, 
Namens de VVD fractie, 
 
Trix Vissers-van Herpen 
 
 


