
 
 

Aangenomen, motie 7 is unaniem aangenomen 
 

MOTIE 7.  
Roosendaal Schoon 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 7 november 2019, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020: 
 
Constaterende dat:  

• Zwerfafval voor heel veel Roosendalers en inwoners van de omringende dorpen een doorn in het 
oog is; 

• Een groot deel van dit zwerfafval bestaat uit blik en plastic flesjes; 

• Het huidige beleid nog steeds niet tot het gewenste resultaat heeft geleid; 

• Er landelijk een voorstel komt om per 2022 statiegeld op petflesjes in te voeren; 
 

Overwegende dat: 

• De gemeenteraad bij vaststelling van het raadsvoorstel Beter Afval Scheiden het college de 
opdracht heeft gegeven om met een integraal plan te komen voor het tegengaan van o.a. 
zwerfvuil (verwoord in het raadsbreed aangenomen amendement 3 - Beter Afval Scheiden); 

• Burgerparticipatie ingezet kan worden bij het schoonhouden van onze leefomgeving; 

• In Apeldoorn verenigingen geld kunnen verdienen aan het opruimen van blik en plastic flesjes 
door deze in te leveren op hiertoe aangewezen inleverlocaties – De verenigingen kunnen zich 
aansluiten via een contract met de gemeente en maken afspraken welke inspanning de 
vereniging zal leveren. De vereniging ontvangt een startbonus van €250 en krijgt per ingeleverd 
blikje of plastic flesje €0.05 met een maximum van 20.000 blikjes of plastic flesjes per jaar (zie: 
https://www.apeldoorn.nl/ter/verenigingen-opgelet); 

 
Van mening zijnde dat:  

• Roosendaal een vergelijkbaar initiatief als in Apeldoorn kan starten om zo een schoner 
Roosendaal te krijgen, waarbij waardevolle grondstoffen als blik en plastic flesjes weer een nieuw 
leven krijgen en waarbij verenigingen bovendien extra geld kunnen verdienen voor de clubkas;  

 
Verzoekt het college: 
1. 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; 
2. Dit mee te nemen in de integrale aanpak ten behoeve van het tegengaan van afvaldump en het 

bijplaatsen van afval; 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
 
Namens, 
 
SP, Adriënne Maas-Cleeren 
D66, Harm Emmen 
PvdA, Michael Yap 
VLP, Alex Raggers 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
Roosendaalse Lijst, Kees Hoendervangers 
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GroenLinks, Christian Villée 
 


