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Geachte leden van de Raad,

De afgelopen periode is gewerkt aan de uitvoering van toezeggingen en moties inzake de portefeuille
Duurzaamheid. Graag informeer ik u over de wijze waarop deze zijn uitgevoerd. Het betreft
de volgende toezeggingen en moties.

1. Motie: Ophalen plastic Afval (21-07-2016).
2. Toezegging: Cameratoezicht afvaldum p Antoniusstede (01 -06-2017).
3. Toezegging: Aanpak voedselverspilling (21-03-2019).
4. Toezegging: Pilot 1x per 4 weken restafval inzamelen (21-03-2019).
5. Toezegging: Een kostenoverzicht verstrekken van het effect van 1x per 4 weken inzamelen

(21-03-201e).
6. Toezegging: Gescheiden inzameling in het stadcentrum (21-03-2019).
7. Toezegging: Klantvriendelijkheid en toegankelijkheid milieustraat (21-03-2019).
8. Motie: Heroverwegen bij problemen afvalinzameling (04-04-2019)
9. Motie: Verstrekken van GFT aanrechtbakjes (04-04-2019)
1 0. Motie: I nzameling luiers en incontinentiemateriaal (04-04-2019)
11. Motie: Circulaire bouwclubs Carnaval (04-04-2019)
12. Toezegging: Kwijtschelding elders onder te brengen in de programmabegroting (07-11-2019)
1 3. Motie: Roosendaal schoon (07-11-2019)

1. Motie: Ophalen plastic Afval
Met de motie draaqt de qemeenteraad het colleqe op om.
- Na te gaan of er betere manieren zijn om plasticafval aan te laten bieden en hierover zo nodig

een voorstel aan de raad te doen.

De uitvoerinq van de motie is als volot opqepakt:
- Het is op dit moment niet mogelijk om plastic verpakkingen op een andere manier in te

zamelen. Een andere manier van aanbieden wordt meegenomen in het onderzoek naar
nascheiding van verpakkingen en restafval.

2. Toezegging: Cameratoezicht afvaldump Antoniusstede
De toezeqqinq van Wethouder Theunis aan de VLP:
- Er wordt bekeken of cameratoezicht ter plaatse tot de mogelijkheden behoort.

De uitvoerinq van de toezeqqinq is als volgt:
- Cameratoezicht ter plaatse is alleen mogelijk als het een openbare orde probleem betreft. Dit

is hier niet het geval.
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3. Toezegging: Aanpak voedselverspilling
De toezeqoino van Wethouder Koenraad aan de ChristenUnie:
- De suggestie ten aanzien van een aanpak voor voedselverspilling en meer aandacht hiervoor

in de educatie wordt meegenomen.

De uitvoerino van de toezeooino is als volqt:
- ln de komende campagne over de inzameling van etensresten wordt voedselverspilling

meegenomen. Dit onderuverp wordt ook behandeld bij de gastlessen op scholen.

4. Toezegging: Pilot lx per 4 weken restafval inzamelen
De toezeqoinq van Wethouder Koenraad aan de WD:
- Er wordt bekeken of een pilot 1x per 4 weken restafval inzamelen mogelijk is

De uitvoerinq van de toezeqqino is als volot:
- Een pilot brengt veel extra kosten met zich mee, terwijl vanuit andere gemeenten bekend is

wat de effecten zijn. Daarom is in de raadsvergadering van 4 april 2019 het voorstel
ingebracht en aangenomen om het in de gehele gemeente in te voeren.

5. Toezegging: Een kostenoverzicht verstrekken van het effect van lx per 4 weken inzamelen
De toezeqqing van Wethouder Koenraad aan de WD:
- Er wordt een kostenoverzicht verstrekt van het effect van 1x per 4 weken inzamelen.

De uitvoerino van de toezeqqino is als volqt:
- Bij de begrotingsbehandeling is een volledig kostenoverzicht verstrekt van de inzameling van

huishoudelijk afval in de jaren 2016 tot en met 2020.

6. Toezegging: Gescheiden inzameling in het stadcentrum
De toezeqqinq van Wethouder Koenraad aan de CDA:
- De mogelijkheden verkennen voor het gescheiden inzamelen van afval in het stadscentrum

De uitvoerinq van de toezeqoino is als volqt:
- Het fasegewijs inzamelen van gescheiden afval in de openbare ruimte is interessant voor de

toekomst. De hoeveelheid en soort afval gaat vanaf het voorjaar van 2021 sterk wijzigen als
statiegeld wordt ingevoerd op flesjes en wellicht ook blikjes. Na invoering van statiegeld wordt
gekeken wat er aan restafval overblijft en hoe dat het beste scheiden ingezameld kan worden.
Vervolgens zal er een voorstel worden aangeboden aan de gemeenteraad.

7. Toezegging : Klantvriendelijkheid en toegankelijkheid milieustraat
De toezeqoino van Wethouder Koenraad aan de D66:
- Er wordt gekeken naar de klantvriendelijkheid/toegankelijkheid van de Milieustraat

De uitvoerinq van de toezeqqinq is als volqt:
- Samen met Saver is nadrukkelijk gekeken naar de "Klantreis" op het nieuwe

Grondstoffencentrum. Met name daar waar eventuele onduidelijkheden voor de bezoeker
zouden kunnen zijn en hoe deze opgelost dienen te worden. De bezoeker krijgt uitleg bij het
oprijden van het Grondstoffencentrum en wordt actief geholpen door vakkundig personeel
van Saver.

8. Motie: Heroveruvegen bij problemen afvalinzameling
Met de motie draaqt de qemeenteraad het colleqe op om.
- Heldere doelstellingen te formuleren welke na een periode van een jaar kunnen worden

geëvalueerd;
- De raad na 6 en 12 maanden na invoering van de nieuwe systematiek te informeren over de

vorderingen van de te behalen doelstellingen, onbedoelde en ongewenste effecten van de
systematiek, de bijkomende kosten van opruimen, e.d.

- Bij het niet behalen van de doelstellingen de nieuwe systematiek ter heroverweging aan de
raad voor te leggen.
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De uitvoering van de motie is als volot opqepakt:
- Na een jaar moet de hoeveelheid fijn restafval zijn gedaald van 146 kg naar 115 kg per

inwoner per jaar. De raad wordt 6 en 12 maanden na invoering geïnformeerd over de
resultaten en over alle onbedoelde effecten van de invoering.

- ln januari 2020 wordt in een raadsmededeling beschreven hoe er gemeten wordt en hoe
mogelijke ongewenste effecten in kaart worden gebracht met behulp van monitoring.

- Bij het niet behalen van de doelstelling wordt de nieuwe systematiek ter heroverweging aan
de raad voorgelegd.

9. Motie: Verstrekken van GFT-aanrechtbakjes
Met de motie draaqt de qemeenteraad het colleqe oo om.
- Aan alle huishoudens van de gemeente Roosendaal, indien gewenst, tegen kostprijs een

GFT-aanrechtbakje beschikbaar te stellen.
- Te onderzoeken of de gemeente Roosendaal afbreekbare afvalzakjes ten behoeve van het

GFT-aanrechtbakje kan verstrekken via de plastic zak automaten.
- De GFT-aanrechtbakjes en zakjes te betrekken in de communicatiecampagne als

informatiedrager bij de bron.

De uitvoerinq van de motie is als volqt opqeoakt:
- Zowel bakjes als zakjes zullen tegen kostprijs worden verstrekt via De Kringloper. Deze

worden ook betrokken in de communicatiecampagne.
- De afbreekbare zakjes zijn te verstrekken via de plastic zakken automaat. Dit is echter alleen

mogelijk als de zakjes gratis worden verstrekt. ln de automaat is geen rekening gehouden
met een betaalsysteem.

- Om het effect van bakjes en zakjes te meten worden GFTE interventies gedaan bij ongeveer
300 huishoudens, waarvan ongeveer 100 huishoudens in hoogbouw complexen. Het effect
op het scheidingsgedrag wordt gemeten en de resultaten hiervan worden gedeeld met de
Raad.

10. Motie: lnzameling luiers en incontinentiemateriaal
Met de motie draaqt de qemeenteraad het colleqe op om.
- Om te zorgen dat inwoners hun luiers en incontinentiemateriaal te allen tijde zonder betaling

aan kunnen bieden in de (ondergrondse) restafvalcontainers (bijvoorbeeld bij supermarkten,
kinderdagverbl ijven en/of zorginstell ingen);

- Deze regeling in te stellen vanaf de datum van het invoeren van het hernieuwde restafval
ophaalsysteem.

De uitvoerino van de is als volot oooeoakt:
Vanaf 2 maart kunnen luiers en incontinentiemateriaal gratis worden bij speciale
bovengrondse containers. Deze containers worden geplaatst bij kinderdagverblijven en
zorginstellingen.

11. Motie: Girculaire Bouwclubs Carnaval
Met de motie draaqt de qemeenteraad het colleqe op om.
- Om met Saver, Stichting Cabod en de bouwclubs in de dorpen in overleg te treden, ten einde

tot een passende oplossing te komen met een tijdspad van drie jaar;
- Om te onderzoeken of er bij andere verenigingen die restafval hebben dezelfde behoefte

bestaat.

De uitvoerinq van de motie is als volqt opqepakt:
- Met Saver en stichting Cabod zijn inmiddels gesprekken geweest. Een gesprek met de

overige bouwclubs volgt binnenkort.
- Er is navraag gedaan bij diverse verenigingen, maar geen van alle heeft problemen hebben

met het gewijzigde beleid. Ook zijn er geen meldingen/vragen ontvangen die daarop zouden
kunnen wijzen.
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12. Toezegging: Kwijtschelding en m¡n¡mabele¡d
De toezeqoinq van Wethouder Koenraad aan de WD:
- het college verzocht om de kwijtscheldingskosten voor de afvalstoffenheffing in de

programmabegroting technisch elders onder te brengen, te weten bij het minimabeleid.

De uitvoerinq van de toezeqqino is als volgt:
- Er komt een onderzoek om te kijken of er vat kan worden gekregen op de kwijtschelding. Dit

door in kleine stapjes de kwijtschelding toch uit een routine te halen en het actiever te maken.
De plaatsing binnen de begroting wordt in dit onderzoek meegenomen.

13. Motie: Roosendaal Schoon
Met de motie draaot de qemeenteraad het colleqe op om.
- Om te kijken naar de mogelijkheden om een proef te starten met het inzetten van

verenigingen bij het opruimen van blik en plastic flesjes tegen betaling, naar het voorbeeld
van Apeldoorn;

- Dit mee te nemen in de integrale aanpak ten behoeve van het tegengaan van afvaldump en
het bijplaatsen van afval.

De uitvoerinq van de motie is als volqt opqepakt:
- Vanwege de inzet van speciale retourautomaten voor de registratie van de aantallen flesjes

en blikjes is het systeem in Apeldoorn erg duur en omslachtig. Er is een beperkt aantal
inleverlocaties waar men naartoe moet om het afval in te leveren. Een dergelijke investering
is onverstandig, mede omdat er begin 2021 zeer waarschijnlijk statiegeld wordt ingevoerd op
plastic flesjes en blikjes.

Het huidige zwerfafvalproject "Schoon Belonen" loopt inmiddels bij 22 basisscholen en diverse
verenigingen in de gemeente. Hiermee krijgt elke school/vereniging een 240liler container
waarin flesjes, blikjes, pakjes en ander kunststof verpakkingsmateriaal verzameld kan worden.
Deze bakken worden elke week op woensdag bij de betreffende school of vereniging
leeggemaakt. Voor elke volle container ontvangt de betreffende school/vereniging €2,-. Het
voordeel is dat ook drankpakken en andere kunststof verpakkingen geld opleveren, en dus
opgeruimd worden uit de openbare ruimte. Vanwege het succes van dit project wordt gekozen
hierop in te zetten.

- Het project Schoon Belonen wordt meegenomen in de integrale aanpak ten behoeve van het
tegengaan van afvaldump en het bijplaatsen van afval.

Voor de afwikkeling van de moties "Heroverwegen bij problemen afvalinzameling", "Verstrekken van
GFT-aanrechtbakjes" en "Circulaire Bouwclubs Carnaval" wordt er in 2020 aanvullende informatie
aangeboden aan de raad. De uitwerking van de toezegging "Kwijtschelding en minimabeleid" wordt
meegenomen in de programmabegroting van2021.
Ten slotte, stel ik uw raad hierbijvoor de overige toezeggingen en moties als afgedaan te beschouwen

Hoogachtend,
Wethouder Duurzaam heid

.G.R.
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