Aan de gemeenteraad

2019 – 7

AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake reinigen mini-containers voor GFT afval
1. Voorstel
In het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 – 2023 de tekst op blz. 17, onder ‘Reiniging GFT mini
containers’ te wijzigen in:
De inwoners van onze gemeente kunnen nu gebruik maken van de gratis service om twaalf keer per
jaar de GFT container te laten reinigen. Deze service, die beschikbaar wordt gesteld aan de bewoners
van laagbouwwoningen, kost momenteel € 120.000,- per jaar. Het huidige contract is per december
2018 afgelopen Uit gesprekken met de uitvoerende organisatie kwam naar voren dat de kosten voor
dezelfde service van twaalf keer reinigen per jaar enorm zouden stijgen. Om het kostenniveau van 2018
in 2019 te behouden kunnen de containers in 2019 nog maar negen keer worden gereinigd. Wij kiezen
ervoor deze service, van negen keer per jaar, te blijven bieden voor de duur van dit beleidsplan, dus tot
en met 2023.
en
Aan beslispunt 6 toe te voegen: ”Met daarbovenop de verhoging van het tarief ter dekking van de
kosten voor het negen maal per jaar reinigen van GFT mini containers.”
2. Aanleiding
Het voorstel tot vaststelling van het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 – 2023.
3. Aspecten
Als de minicontainers niet gereinigd worden in de zomermaanden, kan dit ongedierte geven in en rond
de bak. Het zelf schoonmaken hiervan is geen prettig werkje. Het zal dan kunnen resulteren in ‘een
scheut bleekwater met water in de bak’ en dat later ‘op straat’ leeg te gooien. Dit geeft dan weer giftig
afvalwater in de riolering of op straat. Dit draagt niet bij aan een schoner milieu.
Het aantal containers wat aangeboden gaat worden bij ingang van het nieuwe plan, zal minder worden,
omdat per extra container betaald moeten worden. Maar doordat gestreefd wordt naar een zelfde
gemeenschappelijke eindsituatie met Barendrecht en Albrandswaard, kan dit wellicht in de toekomst
voor meer containers goedkoper aanbesteed worden.
4. Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling van het amendement en het plan wordt het plan tekstueel aangepast.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
In het raadsvoorstel is er rekening mee gehouden dat er na 2020 geen kosten meer zijn voor het
reinigen van GFT mini containers. Als deze service verleend blijft worden voor de jaren 2020 t/m 2023
zal opnieuw aanbesteed moeten worden. De kosten hiervan zullen gedekt worden uit de opbrengst van
de tarieven. Als de kosten € 120.000,- blijven, zou dit leiden tot een extra verhoging van het jaartarief
van € 4,25 voor een eenpersoonshuishouden en € 6,50 voor een meerpersoonshuishouden.
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