
 

 

  

Motie 6 is met 32 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Burger 

Belangen Roosendaal, ChristenUnie en Wezenbeek) en 2 stemmen tegen (D66) aangenomen.  

Motie 6. ‘Verstrekken van GFT-aanrechtbakjes’ 
 

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

• De doelstelling om het aantal kilo’s restafval te verminderen een behoorlijke opgave is, waar veel 
gemeenten in Nederland al mee aan de slag zijn; 

• Het inzamelen van zuivere grondstoffen daardoor steeds belangrijker wordt en daardoor steeds 
meer gestimuleerd dient te worden;  

• Sorteeranalyses uitwijzen dat het restafval nog een zeer groot deel GFT / etensresten bevat; 

• Het met name belangrijk is om het GFT-afval / etensresten beter te gaan scheiden en dit tevens 
een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle invoering van een betere bronscheiding; 

 

Van mening zijnde dat:  

• Het nut van bronscheiding aangetoond kan worden door het beschikbaar stellen van producten 
die gemaakt zijn uit ingezamelde grondstofstromen;  

• De nieuwe wijze van afval scheiden servicegericht moet zijn richting onze inwoners, waarbij het 
gemak voor onze inwoners voornaam is; 

• Het apart houden van met name etensresten gestimuleerd kan worden door het beschikbaar 
stellen van aanrechtbakjes (geproduceerd uit kunststof-granulaat dat is teruggewonnen uit 
ingezameld verpakkingsafval); 

• Betere bronscheiding gestimuleerd moet worden door een duidelijke en intensieve 
communicatie. Deze communicatie richting onze inwoners cruciaal is voor de kans van slagen, 
met name voor het creëren van bewustwording en het verkrijgen en/of het vergroten van 
draagvlak;  

 

Verzoekt het college om:  
1. Aan alle huishoudens van de gemeente Roosendaal, indien gewenst, tegen kostprijs een GFT-

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

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

informatiedrager bij de bron. 
 

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


