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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Afvalbeleidsplan Ridderkerk 2017-2020 "Sorteren, 
geef uw afval toekomst" 

Commissie:  
Samen wonen 9 mei 2017 

BBVnr: 
1216485 

Portefeuillehouder:  
Japenga, M. 

Gemeenteraad: 
22 mei 2017 

Raadsvoorstelnr.: 
1216488 

e-mailadres opsteller:  
m.alblas@bar-organisatie.nl  

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Het Afvalbeleidsplan Ridderkerk 2017-2020 “Sorteren, geef uw afval toekomst” vast te stellen, 
onder toevoeging van de oplegnotitie. 

2. De totale benodigde middelen in 2017 (€ 384.800), 2018 (€ 262.600) en 2019 (€ 65.000) te 
onttrekken aan de algemene reserve. 

3. De financiële gevolgen die voortvloeien uit het Afvalbeleidsplan Ridderkerk 2017-2020 
“Sorteren, geef uw afval toekomst” incl. de oplegnotitie te verwerken in de 2

e
 

Tussenrapportage 2017 en in de begroting 2018. 
 
Inleiding 
Op 9 maart 2017 is in de commissie Samen Wonen het Afvalbeleidsplan Ridderkerk 2017-2020 
“Sorteren, geef uw afval toekomst” besproken. Daarna hebt u aanvullende vragen gesteld en is 
gebleken dat meer tijd nodig was om tot besluitvorming over te kunnen gaan.  
 
Vervolgens hebben de portefeuillehouder en de directeur NV-BAR Afvalbeheer u gesproken. De 
opbrengst van die gesprekken is uitgewerkt in de oplegnotitie. 
 
Met dit voorstel leggen wij u een gewijzigd concept raadsbesluit voor. 
 
Beoogd effect 
Een vastgesteld Afvalbeleidsplan Ridderkerk 2017-2020 “Sorteren, geef uw afval toekomst”. 
 
Relatie met beleidskaders  

n.v.t. 

Argumenten 
1.1 Met de toevoeging van de oplegnotitie aan het Afvalbeleidsplan Ridderkerk 2017-2020 “Sorteren, 
geef uw afval toekomst” maakt deze oplegnotitie onderdeel uit van het afvalbeleidsplan.  
 
Overleg gevoerd met  
n.v.t. 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen  
Met de verenigingen wordt gesproken over de uitwerking van de plannen voor het ophalen van oud 
papier. 
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Evaluatie/monitoring  
Om de effecten van alle stappen in het proces te volgen brengen wij u per kwartaal in de commissie 
Samen Wonen verslag uit.  
 
Financiën  

In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen op basis van de oplegnotitie weergegeven. Hierin 

zijn ook de totale financiële consequenties van het afvalbeleidsplan opgenomen. Voorgesteld wordt 

deze incidentele gevolgen te dekken uit de algemene reserve. De te dekken kosten bedragen in 2017 

€ 384.800, 2018 € 262.600 en 2019 € 65.000.  

 

Extra uitwerkingen 

 

2017 2018 2019 

1. Inzetten van een speciale 

schoonmaakploeg 

€ 35.000 € 70.000 € 35.000 

2. Inzetten van extra toezicht € 15.000 € 30.000 € 30.000 

7. Kleine  afvalemmertjes voor de 

laagbouw 

€ 30.000 

 

n.v.t. n.v.t. 

10. De papieropbrengst koppelen 

aan de bijdrage aan de 

verenigingen 

€ 5.000 

 

n.v.t. n.v.t. 

Totaal extra uitwerkingen € 85.000 € 100.000 € 65.000 

Reeds opgenomen in het 

afvalbeleidsplan 

€ 299.800 € 162.600 n.v.t. 

Totaal afvalbeleidsbeleidsplan, 

inclusief extra uitwerkingen 

€ 384.800  € 262.600 € 65.000 

 
Juridische zaken  
n.v.t. 
 
Duurzaamheid  
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
n.v.t. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  

1. Oplegnotitie 
2. Raadsbesluit  

 


