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Onderwerp Andere afvalbak bij nieuw afvalbeteid

Betreft het een raadsvoo rstel/raadsmededeling
in de cyclus?

Ja, Raadsvoorstel beter afual scheiden

Beleidsterrein Duurzaamheid

Portefeuillehouder Wethouder Koenraad

Schriftelijke vraag

ln het raadsvoorstel Beter Afval Scheiden wordt voorgesteld de frequentie waarmee het restafval
wordt ingezameld terug te schroeven naar 1x per 4 weken. Op dit moment gebeurt dit nog 1x per 2
weken.

Op dit moment hebben huishoudens de keuze uit een kleinere (140L) of een grotere (Z40Ll
restafvalcontainer. Wanneer de frequentie van ophalen teruggeschroefd wordt bestaat de kans dat
de kteine container voor sommigen niet langer toereikend is. Hierdoor kan de wens bij inwoners
ontstaan om de kleinere container voor een grotere container in te ruiten. Dit is nu echter alleen
(kosteloos) mogelijk binnen 3 maanden na een verhuizing. 066 Roosendaal verwacht dat een deel
van de huishoudens met een kteinere container, vooral grotere gezinnen, a[ bewust met afval
scheiden bezig zijn waardoor zij moeite zutten hebben hun hoeveetheid restafval verder te
reduceren.

Dit brengt de fractie van D66 Roosendaal tot de volgende vragen:
1. Wordt het na de invoering van de nieuwe inzamelfrequentie mogetijk om kosteloos van type

restafvatcontainer te wisseten, zoals dit ook na verhuizing mogelijk is?

2. Zo ja, wordt deze mogetijkheid dan actief gecommuniceerd ten tijde van de invoering?
3. Zo nee, hoe wil het cottege deze huishoudens hetpen atsnog de hoeveelheid restafval te

reduceren tot maximaat 140L per 4 weken?

Namens de fractie van D66 Roosendaat,

Harm Emmen

Wiibeantwoorden uw vragen als volst:

1. Wordt het na de invoering van de nieuwe inzamelfrequentie mogetijk om kosteloos van type
restafvatcontainer te wisseten, zoats dit ook na verhuizing mogetijk is?

Voorafgaand aan de invoering kan etk huishouden kosteloos wisselen van type
restafvatcontainer.

2. Zo ja, wordt deze mogetijkheid dan actief gecommuniceerd ten tijde van de invoering?

Jazeker. Elk huishouden krijgt hierover een brief thuis gestuurd



3. Zo nee, hoe wil het college deze huishoudens helpen atsnog de hoeveetheid restafval te
reduceren tot maximaat 140L per 4 weken?

Niet van toepassing gezien het antwoord op vraag 1.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens dezen,

Klaar Koenraad

Wethouder d uurzaa mheid, zorg, volksgezond heid en bestu urlijke vernieuwing


