
MOTIE 
Als bedoeld in artikel 34 Reglement van orde gemeenteraad 

Ingediend door de fractie(s) van CDA, BorneNu en GroenLinks-PvdA 
Agendapunt: 4.5 Vaststelling Afvalstoffenverordening 2019 

Betreft: vrijstelling restafval incontinentiemateriaal 
 
Aan de voorzitter van de raad 
 
De raad van gemeente Borne, in vergadering bijeen op 10 december 2019 
 
Constaterende dat: 

- in de Afvalstoffenverordening 2019 de wijze van inzamelen van afvalstoffen is vastgelegd;  
- in het afvalbeleid, dat op 7 mei 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld, een vrijstelling is 

opgenomen voor inwoners met huishoudelijk medisch afval (waaronder incontinentieluiers) voor 
ledigingen boven de 1920 liter (= 8 x 240 liter); 

- de vrijstelling voor medisch afval niet in de Afvalstoffenverordening, het uitvoeringsbesluit of een 
andere verordening is opgenomen; 

- evenmin een vrijstelling is opgenomen in de verordening, dan wel in het afvalbeleid, voor 
huishoudelijk  restafval van babyluiers; 

 
Overwegende dat: 

- huishoudens met extra restafval van incontinentiemateriaal niet geconfronteerd moeten worden 
met boven gemiddelde kosten als gevolg hiervan; 

- onvoldoende duidelijk is hoe inwoners voor de vrijstelling voor medisch restafval in aanmerking 
kunnen komen; 

- vanuit de fracties van CDA, BorneNu en GroenLinks-PvdA meermaals aandacht is gevraagd voor 
het feit dat ook huishoudens met baby’s extra huishoudelijk restafval hebben van babyluiers; 

- de regeling c.q. oplossing, die hiervoor nu nog in de praktijk wordt gehanteerd, vanaf 2020 vervalt; 
- de vrijstelling voor medisch afval appelleert aan het solidariteitsprincipe; 
- dit principe ook voor huishoudens met baby’s van toepassing zou moeten zijn; 
 

Oproep  
Roept het college op:  

1. om de wijze van aanvragen van de vrijstelling voor medisch afval (waaronder 
incontinentiemateriaal) duidelijk kenbaar te maken en hierover te communiceren; 

2. voor 1 april 2020 een voorstel uit te werken voor een vergelijkbare vrijstelling, met ingang van 
2020, voor huishoudelijk restafval van babyluiers c.q. de vrijstelling voor medisch afval, met 
ingang van 2020, te verbreden tot alle incontinentiemateriaal; 

3. in dit voorstel ook aan te geven wat de effecten van deze vrijstelling (kunnen) zijn voor de 
uitvoering van het afvalbeleid en de hieraan verbonden kosten. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
De fractie van CDA,  De fractie van  Borne Nu De fractie van GroenLinks-PvdA 
 
 
De fractie van …  De fractie van …  De fractie van … 
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 december 2019 
 
 
De voorzitter,     De griffier, 


