Voorzitter,

07-05-2019 vs.4

Voor ons ligt het raadsvoorstel om:
1: Kennis te nemen van: Scenario's afvalbeleid (rapport Twente Milieu, maart 2019, nummer 19bij01533)
2: Op basis hiervan, te besluiten om met ingang van 1 januari 2020 scenario C.1. (prijsprikkel) in te voeren op basis van
frequentie voor de inzameling van het huishoudelijk restafval, om hiermee het aantal kilo's restafval per inwoner te
verlagen naar 120 kilo per inwoner.
3. In te stemmen met de keuzes die ten grondslag liggen aan scenario C.1. zoals is beschreven in bijlage 19int04749;
4: Te besluiten om incidentele lasten van €243.000,- te dekken uit de voorziening reiniging.
Voorzitter,
Als we als CDA-Borne met de Bornse bevolking praten over de in het raadsvoorstel genoemde “prijsprikkel” zijn er toch
inwoners die zich prikkelbaar opstellen. Wij als CDA-Borne noemen het invoeren zoals het ons voorligt “softe” Diftar.
Wij merken dat het niet altijd duidelijk is dat deze “softe diftar” inhoudt dat de grondstoffen containers, dus; de groene en
de oranje container, in het raadsvoorstel zoals het ons voorligt niet worden aangetast en zo ook de jaarlijkse takkenroute.
We hebben het hier over de grijze container, ons restafval.
Misschien geeft dit een helende werking voor de prikkelbaren en neemt dit de prikkelbaarheid af.
Als we kijken naar de jaarrapportage 2018 van Twente Milieu zien we dat:
- De GFT inzameling licht gedaald(150-147) is en dat de vervuiling met restafval is toegenomen (16-18%)
- De verpakkingscontainers beter gevuld worden, met de verwachting dat deze vanaf 2019 gelijk zal blijven.
- Dat het herbruikbare organische deel in het restafval (de grijze otto) nog 28% van het totaal is, dat papier en
verpakkingen nog 10% van het totaal is en datzelfde geld voor glas en textiel.
Tevens is de verwachting van TM dat de hoeveelheid restafval zich in 2019 zal stabiliseren en we zonder aanvullende
maatregelen de hoeveelheid restafval niet verder naar beneden krijgen.
Dit gezegd hebbende geeft dit dus aan dat er wat moet gebeuren willen we de doelstelling van 120kg restafval in ons
raadsakkoord behalen. De vraag die zich dan aandient is hoe we dit willen bereiken en we de kosten wel zo eerlijk mogelijk
verdelen.
Voorzitter, het afvalbeleid is een punt wat vaker is terugkomen op onze agenda’s. In het Politiek Beraad van 22-1 en 16-4
dit jaar hebben we kennis kunnen nemen van voors en tegens. Ook onze fractie heeft vele vragen ingebracht maar ook het
verzoek andere mogelijkheden te bekijken.
Het voorstel van het CDA om een beloning achteraf in te voeren is technisch niet haalbaar en na-scheiding is nog een brug
te ver, immers hebben we met de Twentse gemeenten gekozen om aan de bron te scheiden.
In de beantwoording van de raadsvragen wordt, onder andere, aangegeven dat:
- Er voor Medisch afval een regeling is voor hen die boven de 1920kg restafval komen;
- Kwijtschelding tot 1920kg voor de inwoners die hiervoor in aanmerking komen en boven de 1920kg volgt betaling;
- Er voor luierafval bij jonge gezinnen ook maatwerk mogelijk is voor hen die daar behoefte aan hebben;
Voorzitter,
Het plan m.b.t. het omgaan met restafval wat nu voorligt past bij het CDA als het gaat om rentmeesterschap, hoe wij
denken ons in te zetten voor een leefbaar klimaat in de toekomst en voor onze kinderen nu en later.
Wij hebben vertrouwen in de Bornsche samenleving om de doelstelling voor minder restafval te realiseren, dit vertrouwen
is gebaseerd op de al gerealiseerde resultaten op afvalgebied in onze gemeente en die zijn positief te noemen (zie cijfers
2018 min 30 kilo.) Belangrijk vinden wij dat het communicatieplan in gang wordt gezet en dat er afvalcoaches zullen
worden aangesteld. Zouden deze afvalcoaches bv. ook afvallessen kunnen geven op scholen? Immers.. Jong geleerd is oud
gedaan en zo leren de kinderen spelenderwijs met afval om te gaan.
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Voorzitter,
Als de wethouder ons op de hoogte houdt dmv. evaluatie van hoeveelheid, communicatie, klachten, kosten etc. è
halfjaarlijks zodat we de ontwikkeling op de voet kunnen volgen en de wethouder ons zorgvuldig meeneemt in het proces,
zouden we mee kunnen gaan met het voorstel voor invoering van een financiële prikkel tbv. het op frequentie ophalen van
de grijze otto. Als we de grijze/groene otto niet kunnen hergebruiken zou het mooi zijn als we onze oude afgedankte otto
een tweede leven zouden kunnen geven. Bijvoorbeeld voorzien van een nieuw deksel met een kleurtje dienst doen als
plastic of GFT container o.i.d.
Deze week geen vuilnis, we hebben alles nog een keertje gebruikt (Loesje)
Tot zover het voorstel van het betoog
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