
 
Ingetrokken 

 
MOTIE 10. 

Beter afval scheiden 
 

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

• In het afvalbeleid 3 doelen staan omschreven: 
o Minder te verbranden restafval. De landelijke doelstellingen zijn 100 kg restafval 

(inclusief het grof restafval van de milieustraat) in 2020 en 30 kg in 2025; 
o Zo zuiver mogelijk gescheiden grondstofstromen om het hergebruik en de circulaire 

economie te bevorderen; 
o De inwoners goed te faciliteren bij het scheiden van huishoudelijk afval; 

• Een voorgestelde maatregel hiertoe betreft het restafval in plaats van twee wekelijks vier 
wekelijks op te halen met ingang van 1 maart 2020; 

 
Overwegende dat:  
 

• Het 'voordeel' voor alle huishoudens te beperkt is om over te gaan tot deze ingrijpende 
maatregel;  

• Onze inwoners bovendien een groot belang toekennen aan de keuzevrijheid om het restafval te 
kunnen aanbieden naar gelang dit het best bij hun gezinssituatie past;  

• De financiële prikkel om het restafval minder aan te bieden verder minimaal is;  

• Het beter is goed gedrag te belonen, om inwoners zoveel mogelijk afval te laten scheiden;  

• De meeropbrengst van een duurdere 14e tot 26e lediging ingezet kan worden om de 1e t/m 13e 
lediging goedkoper te maken;  

• Dit in combinatie met betere voorlichting over wat in welke bak thuishoort uiteindelijk zal leiden 
tot voldoende prikkels om beter te scheiden en dus het restafval terug te brengen; 

 
Draagt het college op: 
 
1. De ophaalfrequentie (1x per 2 weken) in stand te houden;  
2. Bij de tarievenvaststelling in december een voorstel te doen waarbij als uitgangspunt gehanteerd 

wordt dat ledigingen na 13x keer duurder worden zodat de financiële prikkel om afval beter te 
scheiden groter wordt;  

 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
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