
Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk

Algemene informatie

 Vragensteller: Petra van Nes, Burger op 1

 Onderwerp/vergaderstuk: Raadsinformatiebrief, d.d. 17 december 2021, stand van zaken uitrol 

beleidsplan Afval en Grondstoffen Ridderkerk 2019-2023

 Vergaderdatum: 13 januari 2022

 Portefeuillehouder: M. Japenga

 Datum indiening vraag: 12 januari 2022

 Datum ontvangst antwoord: 13 januari 2022

Vragen en antwoorden

Vraag 1

Op dit moment sturen de medewerkers van BAR afvalbeheer inwoners van Ridderkerk bij 

aanvraag van vermindering afvalstoffenheffing Medisch afval naar SVHW terwijl die niets kunnen 

doen.

Waar moet een inwoner zich melden om in aanmelding te komen voor vermindering op de 

afvalstoffenheffing vanwege Medisch afval

Voor de regeling inzake onvermijdbaar medisch afval kunnen inwoners zich melden bij de afdeling 

Belastingen van de gemeente Ridderkerk. Inwoners waarvan bekend is dat ze van deze regeling 

gebruik maken zijn hierover geïnformeerd door de NV BAR Afvalbeheer. Deze inwoners worden 

vervolgens rechtstreeks benaderd door de afdeling Belastingen zodat zij vanaf 2022 gebruik 

kunnen maken van de vernieuwde regeling.

Vraag 2 

Wat moet de aanvrager aanleveren om aan te tonen hiervoor in aanmerking te komen? 

Waar is deze regeling terug te vinden? 

Om voor de regeling onvermijdbaar medisch afval in aanmerking te komen moeten inwoners één 

van de volgende bewijsstukken aanleveren:

1) een kopie van de pak- of afleverbon van het materiaal of



2) een kopie van de factuur van de leverancier of

3) een medische verklaring van de behandelend arts of apotheker.

De naam en het adres van de gebruiker, de datum van levering en het type geleverde materiaal 

moet op het aangeleverde bewijsstuk duidelijk leesbaar zijn.

De regeling onvermijdbaar medisch afval is terug te vinden op de website van de gemeente 

Ridderkerk. Ook in de Blauwkai wordt er aandacht aan besteed. 

Vraag 3

Wat is het criterium om in aanmerking te komen voor vermindering afvalstoffenheffing Medisch 

afval en waar is dit criterium op gebaseerd.

Er moet sprake zijn van onvermijdbaar medisch afval, bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. Zoals 

hierboven vermeld moeten inwoners kunnen aantonen om welk type afval het gaat.

Vraag 4

Bij vaststelling van het plan is aangegeven dat het een keuze zou blijven of je een blauwe mini-

container voor papier zou gaan gebruiken of dat je papier naar de ondergrondse container wilt 

brengen. 

Nu zijn de ondergrondse papiercontainer afgesloten voor ‘laagbouw’ woningen die voor restafval 

en GFT ook al een mini-container hebben. Men wordt dan dus verplicht nóg een mini-container te 

gaan gebruiken.

Waarom is deze afspraak teruggedraaid en wanneer is dat gedaan? 

In het beleidsplan is gekozen voor variant 2:

2. Service op restafval, variabel tarief ASH Invoeren mini container oud papier en karton 
PMD samen met restafval in mini container 
Variabel tarief voor restafval op basis van 
nascheiding 



In deze variant wordt de laagbouw voorzien van minicontainers voor papier. Inwoners kunnen 
kiezen om geen minicontainer te gebruiken maar zijn dan zelf verantwoordelijk voor het 
wegbrengen van hun papier/karton naar de milieustraat Noordpolder.
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