Motie 7 is met 21 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks, Burger Belangen
Roosendaal, ChristenUnie, Wezenbeek) en 13 stemmen tegen (PvdA, VLP, SP, D66) aangenomen

Motie 7. ‘Inzameling luiers en incontinentiemateriaal’

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

Constaterende dat:
• Het steeds belangrijker wordt om de hoeveelheid restafval te verminderen;
• Dit heeft geleid tot de volgende drie doelstellingen: minder te verbranden restafval (1), zo zuiver
mogelijk gescheiden grondstofnormen om het hergebruik en de circulaire economie te
bevorderen (2) en de inwoners goed te faciliteren bij het scheiden van huishoudelijk afval (3);
• Er een viertal opties zijn onderzocht om deze doelen te bereiken;
• De combinatie van bron- en nascheiding als beste optie uit het onderzoek komt, maar dat deze
optie binnen het huidige contract niet kan worden uitgevoerd en dat het advies luidt om te
starten met één keer per vier weken restafval in te zamelen in combinatie met Diftar;
• Het aantal inzamelrondes van restafval daarmee vermindert van 26 naar 13 keer per jaar;
• Het inzamelen van restafval eens per vier weken in sommige gevallen niet voldoende is en dat er
per situatie een oplossing gevonden dient te worden;
Van mening zijnde dat:
• Het eens per vier weken inzamelen van restafval met name voor inwoners die luiers en/of
incontinentiemateriaal aanbieden bij het restafval onvoldoende en tevens onhygiënisch is;
• Het voor inwoners altijd mogelijk moet zijn om luiers en/of incontinentiemateriaal als restafval
aan te bieden;
Verzoekt het college:
1. Om te zorgen dat inwoners hun luiers en incontinentiemateriaal te allen tijde zonder betaling
aan kunnen bieden in de (ondergrondse) restafvalcontainers (bijvoorbeeld bij supermarkten,
kinderdagverblijven en/of zorginstellingen);
2. Deze regeling in te stellen vanaf de datum van het invoeren van het hernieuwde restafval
ophaalsysteem;
En gaat over tot de orde van de vergadering,
Roger van Nassau, CDA
Kees Hoendervangers, Roosendaalse Lijst

