
 

 

Motie afval chronisch zieken  

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE 
 

in vergadering bijeen op 17 december 2019; 

 

gehoord de beraadslagingen; 

 

overwegende dat: 

• inwoners met bepaalde chronische ziekten als gevolg van hun ziekte voortdurend te 

    maken krijgen met extra afval zoals incontinentie-, stoma- en nierdialysemateriaal; 

• het algemene uitgangspunt “de vervuiler betaalt” redelijkerwijs niet op dit afval van 

toepassing kan zijn;  

• stoma- en nierdialyseafval blijkens de gemeentelijke website en www.mijnblink.nl op 

dit moment als klein chemisch afval ingenomen wordt bij de milieustraat; 

• dit afval volgens www.afvalscheidingswijzer.nl restafval is en in veel gemeenten als 

restafval ingezameld wordt; 

• het niet wenselijk is dat chronisch zieken regelmatig met zakken vol stoma- en 

nierdialyseafval naar de milieustraat moeten afreizen om van dit afval af te komen; 

• incontinentiemateriaal is aan te merken als restafval; 

• het wenselijk is om voor incontinentie-, stoma- en nierdialyseafval ten gevolge van 

chronische ziekten een gratis afvalcontainer beschikbaar te stellen en ten aanzien van 

dit afval geen apart tarief te vragen maar deze kosten ten laste te brengen van het 

algemeen deel voor het inzamelen van afval; 

• het wenselijk is om deze afvalcontainer aan personen toe te wijzen in plaats van aan 

adressen;  

draagt het college op: 

• te onderzoeken of stoma- en nierdialyseafval het beste als klein chemisch afval of als 

restafval ingezameld kan worden; 

• te onderzoeken of een (maatwerk)voorziening (een gratis extra container voor 

incontinentie-, stoma- en nierdialyseafval ten gevolge van een chronische ziekte) aan 

chronisch zieken beschikbaar gesteld kan worden en wat de kosten daarvan zijn; 

• te onderzoeken of de aanbieding van genoemd afval vrijgesteld kan worden van 

afvalstoffenheffing en wat de kosten daarvan zijn;  

• met een raadsvoorstel te komen, dat zo goed mogelijk tegemoet komt aan de naar 

voren gebrachte wensen en dit voorstel, onder opgave van de kosten die hiermee 

gemoeid zijn, aan de gemeenteraad ter besluitvorming aan te bieden; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie CDA Deurne 

Leo Cuijpers, Benny Munsters, Riny van Leeuwen-Berkvens, Carline Sterk            
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