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Gemeenteraad Roosendaal
Postbus 5000 
4700KA Roosendaal

contactpersoon : ing. B.P.L. Raeijmaekers Roosendaal : 24-01-2020

telefoonnummer : 14 0165 ons zaaknummer : 233610

onderwerp : Moties en toezeggingen afval en zwerfafval, update januari uw kenmerk : 

bijlage(n) : -

Geachte leden van de Raad,

De afgelopen periode is verder gewerkt aan de uitvoering van toezeggingen en moties inzake de 
portefeuille Duurzaamheid. Graag informeer ik u over de wijze waarop deze zijn gevorderd. Het betreft 
de volgende toezeggingen en moties.

1. Motie: Heroverwegen bij problemen afvalinzameling (04-04-2019)
2. Motie: Verstrekken van GFT aanrechtbakjes (04-04-2019)
3. Motie: Circulaire bouwclubs Carnaval (04-04-2019)
4. Extra informatie betreffende de invoering van 1 maal per 4 weken restafval inzamelen

1. Motie: Heroverwegen bij problemen afvalinzameling
Met de motie draagt de gemeenteraad het college op om:

- Heldere doelstellingen te formuleren die  na een periode van een jaar kunnen worden 
geëvalueerd;

- 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.

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

 
Over de voortgang kan het volgende worden gemeld:

- Na een jaar moet de hoeveelheid fijn restafval zijn gedaald van 146 kg naar 115 kg per 
inwoner per jaar. De raad wordt 6 en 12 maanden na invoering geïnformeerd over de 
resultaten en over alle onbedoelde effecten van de invoering. 

- De samenstelling van het restafval wordt ieder half jaar geanalyseerd door steekproeven te 
nemen en het afval uit te sorteren op soort. 

- De aantallen van dumpingen bij hotspots worden dagelijks genoteerd om een mogelijke 
afname of toename te kunnen constateren. Hierdoor is het ook mogelijk om snel in te grijpen 
op specifieke locaties.

- Het aantal meldingen van alle dumpingen wordt bijgehouden om te zien of dat aantal 
structureel hoger wordt.

- Op ruim 100 locaties in de gemeente is de beeldkwaliteit gemeten met betrekking tot 
zwerfafval. Dit wordt elk half jaar herhaald om veranderingen waar te kunnen nemen. Deze 
resultaten worden gedeeld met de raad

 
2. Motie: Verstrekken van GFT-aanrechtbakjes

Met de motie draagt de gemeenteraad het college op om;
- Aan alle huishoudens van de gemeente Roosendaal, indien gewenst, tegen kostprijs een 

GFT-aanrechtbakje beschikbaar te stellen.
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- Te onderzoeken of de gemeente Roosendaal afbreekbare afvalzakjes ten behoeve van het 
GFT-aanrechtbakje kan verstrekken via de plastic zak automaten.

- De GFT-aanrechtbakjes en zakjes te betrekken in de communicatiecampagne als 
informatiedrager bij de bron.

 
Over de voortgang kan het volgende worden gemeld:

- De afbreekbare afvalzakjes zijn vanaf maart 2020 tegen kostprijs verkrijgbaar bij de 
Kringloper. Dit wordt ook meegenomen in de communicatiecampagne.

- De GFTE bakjes worden in eerste instantie beperkt ingezet bij de campagne. Eerst wordt het 
effect van bakjes en zakjes gemeten bij de GFTE interventies die gedaan worden bij ongeveer 
300 huishoudens, waarvan ongeveer 100 huishoudens in hoogbouw complexen. Hierbij wordt 
ook bekeken of het gekozen bakje voldoet aan de wensen van de huishoudens. Het effect op 
het scheidingsgedrag wordt gemeten en de resultaten hiervan worden gedeeld met de Raad..

3. Motie: Circulaire Bouwclubs Carnaval
Met de motie draagt de gemeenteraad het college op om.

- Om met Saver, Stichting Cabod en de bouwclubs in de dorpen in overleg te treden, ten einde 
tot een passende oplossing te komen met een tijdspad van drie jaar;

- Om te onderzoeken of er bij andere verenigingen die restafval hebben dezelfde behoefte 
bestaat.

Over de voortgang kan het volgende worden gemeld:
- Met Saver en stichting Cabod zijn gesprekken geweest over de problemen waar men 

tegenaan loopt. Een overkoepelend gesprek met alle bouwclubs volgt op dinsdag 4 februari. 
Hierbij worden alle problemen in kaart gebracht en gezocht naar werkbare oplossingen.

 
4. Extra informatie betreffende de invoering van 1 maal per 4 weken restafval inzamelen:

Medisch afval (inclusief incontinentiemateriaal) 

Na gesprekken met diverse gemeenten en Groenhuysen is gekozen om voor het medisch afval 
inwoners de volgende opties aan te bieden: 
- Kosteloos aanvragen van een extra container.
- Het extra afval brengen naar een ondergrondse container voor restafval in de buurt.
- Gratis wegbrengen van incontinentie materiaal naar diverse locaties in de wijken. Dit is  op 
basis van vrijwilligheid. Het is niet verplicht om met incontinentiemateriaal over straat te gaan. 
 
Een vierde optie, die uiteindelijk is afgevallen, zou zijn het opzetten van een speciale route voor 
incontinentiemateriaal/medisch afval. Ervaringen uit andere gemeenten wijzen er echter op dat dit 
niet werkt. Omdat duidelijk zichtbaar is wie in de straat dit soort afval aanlevert, werd deze optie 
in andere gemeenten vrijwel niet gebruikt. 

We hebben goed zicht op de mensen die veel medisch afval hebben via  de 
belastingsamenwerking West-Brabant en hier kwijtschelding voor krijgen. Hieronder vallen ook de 
inwoners met incontinentiemateriaal. Op 28 januari is een brief verzonden waarin de opties zijn 
uitgelegd. 

Het aantal kwijtgescholden aanbiedingen op medische grond veranderd niet ten opzichte van 
vorig jaar.

Container wissel
Om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren het afval beter te scheiden is gekozen voor een 
gewenningsperiode van 2 maanden. Daarna komt er een actie  gratis de container te wisselen. 
Voor de zomer krijgt elk huishouden een brief met uitleg, waarna men er eventueel voor kan 
kiezen  de container te laten wisselen. Deze gratis wisseling wordt na de zomervakantie 
uitgevoerd. Indien men nu al een wisseling van de container wil,  kan dit voor eigen rekening. . 
We helpen inwoners waar nodig bij het juist scheiden van afval. Onder andere met behulp van de 
afvalcoach. We krijgen positieve geluiden terug van de inwoners die worden geholpen. De 
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afvalcoach gaan we de komende weken zichtbaarder profileren, zodat zij nog meer inwoners kan 
helpen. 

Uiteraard wordt er maatwerk toegepast als nu al blijkt dat een huishouden het afval echt niet 
beter kan scheiden.

 
Zodra er meer informatie is over bovenstaande onderwerpen wordt dit aangeboden aan de raad.

Hoogachtend,
Wethouder Duurzaamheid

Drs. C.F.G.R. Koenraad
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