
Motie 2022 - 30 

Motie afschaffen afvalpassen voor vuilcontainers 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. in het collegeprogramma is opgenomen (punt 181), dat per 1 januari 2023 afvalstoffenheffing

wordt geheven op basis van het aantal personen per huishouden in plaats van een variabel

tarief per klepbeweging voor restafval;

2. inwoners dit niet allemaal duidelijk is mede doordat ze nog steeds met een pas de

afvalcontainers moeten openen;

3. dit bijplaatsing van afval in de hand blijft werken;

is van mening dat: 

a. de pasjes geen toegevoegde waarde meer hebben;

b. de pasjes lastig zijn, als op een ander een beroep moet worden gedaan om het afval weg te

brengen;

c. het pasjessysteem storing gevoelig is en dat tot gevolg kan hebben dat een container niet meer

open kan;

verzoekt het college om: 

1. met ingang van januari 2023 te zorgen dat de pasjes voor het openen van de ondergrondse

containers voor restafval, GFT en papier/karton niet meer nodig zijn;

2. dit duidelijk te communiceren naar onze inwoners;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Petra van Nes-de Man, Burger op 1  

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 



Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is het pasjessysteem restafval. 

Het college wordt verzocht met ingang van januari 2023 te zorgen dat de pasjes voor het openen 

van de ondergrondse containers voor restafval, GFT en papier/karton niet meer nodig zijn en dit 

duidelijk te communiceren naar onze inwoners.  

Uitslag stemming 
De motie is verworpen 

Stemverhouding 
Tegen: 22 (SGP, PvdA/GROENLINKS, VVD, Partij 18PLUS, ChristenUnie, CDA) 

Voor: 6 (Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, Leefbaar Ridderkerk) 
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