
 

Motie 2021 - 125 

Motie Extra afvalpas voor mantelzorgers 

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

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022; 

overwegende dat: 

1. veel Ridderkerkers mantelzorg verlenen; 

2. mantelzorgers vaak ook het afval van diegene waaraan ze mantelzorg verlenen wegbrengen;  

3. per adres slechts één afvalpas wordt uitgereikt; 

4. bij het hebben van één afvalpas per woonadres de mantelzorger na het wegbrengen van het 

afval de afvalpas weer terug moet brengen bij diegene waaraan de mantelzorger mantelzorg 

verleent; 

5. de mantelzorgers die geregistreerd zijn in Ridderkerk jaarlijks onder andere een pluim 

ontvangen; 

is van mening dat: 

a. het voor mantelzorgers makkelijk gemaakt moet worden om afval weg te brengen voor hen aan 

wie zij mantelzorg verlenen; 

b. het hebben van een tweede afvalpas het makkelijker maakt om als mantelzorger het afval van 

diegene aan wie hij of zij mantelzorg verleent weg te brengen; 

verzoekt het college om: 

1. in samenwerking met NV BAR afvalbeheer te onderzoeken of het uiterlijk 01-01-2023 mogelijk 

is om ten behoeve van een mantelzorger een extra afvalpas aan te vragen voor het 

woonadres waarop de mantelzorger mantelzorg verleent; 

2. de gemeenteraad in het 3e kwartaal 2022 over de uitkomsten te informeren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Het raadslid,  

Ton Overheid, CDA Ridderkerk  



Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 388893 

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 18 (GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, PvdA) 

Tegen: 11 (VVD, Burger op 1, Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk) 

Afdoening 
Afgedaan in de commissie Samen leven van 13 januari 2022 n.a.v. raadsinformatiebrief d.d. 12 

december 2021 eerste reactie aangenomen moties begrotingsraad. 
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