
 

 

Motie 4 is met 20 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks, Burger Belangen 

Roosendaal, Wezenbeek) en 14 stemmen tegen (PvdA, VLP, SP, ChristenUnie, D66) aangenomen.  

 

 
Motie 4. Heroverweging bij problemen afvalinzameling 

 
 
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 4 april 2019 gehoord hebbende 
de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Beter Afval Scheiden’,    
 
Constaterende dat:  

• Uitvoering van het raadsvoorstel Beter afval scheiden een belangrijke stap kan zijn 
voor het bereiken van de beschreven doelen van inzameling van huishoudelijk afval; 

• Voor de uitvoering hiervan onder meer wordt gekozen voor een gewijzigde termijn 
van inzameling van restafval en plasticafval, namelijk ééns per 4 weken; 

 
Van mening zijnde dat:  

• Bovengenoemde maatregel een zwaar beroep doet op de inwoners van de gemeente 
om het afval op de gewenste manier te scheiden; 

• De mogelijkheid zeer wel aanwezig is dat bovengenoemde maatregel tot een 
toename van het zwerfafval alsmede tot een toename van illegale afvaldump zal 
kunnen leiden; 

• Het daarom noodzakelijk is om stelselmatig de vinger aan de pols te houden wat 
betreft de hoeveelheden zwerfafval en dumping én de kosten van het opruimen 
ervan; 

 
Overwegende dat: 

• Inwoners bij Saver een tweede container kunnen aanvragen; 

• Inwoners incidenteel een ‘vergeten’ container kunnen laten legen door Saver; 
 

Draagt het college op: 
1. Heldere doelstellingen te formuleren welke na een periode van een jaar kunnen 

worden geëvalueerd; 
2. 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. 

3. Bij het niet behalen van de doelstellingen de nieuwe systematiek ter heroverweging 
aan de raad voor te leggen; 
 

En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
VVD, Anneke Eijck 
Roosendaalse Lijst, Kees Hoendervangers 
CDA, Roger van Nassau 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


