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Denekamp,

Voorstel
Wij stellen voor om in te stemmen met de afvalbeleidsvisie “Afval is grondstof” en een beleidsplan op
te stellen voor de jaren 2015-2020.
Overwegingen
Het afvalbeheer is in de gemeente Dinkelland tot nu toe toegespitst op de uitvoering van de wettelijke
taken die gebaseerd zijn op volksgezondheid en zorg voor de openbare ruimte. Het afval wordt
wekelijks huis en huis opgehaald en daarnaast worden er enkele componenten, papier, glas en
kunststof, gescheiden ingezameld. Het restafval gaat naar de afvalverbrandingsinstallatie van Twence.
In het restafval dat nu verbrand wordt in de afvalverbrandingsinstallaties zitten nog veel waardevolle
grondstoffen. Om deze grondstoffen uit het restafval te houden dienen gemeenten hun afvalbeheer
aan te passen. Van afvalinzamelaar wordt een gemeente grondstoffenregisseur. Het is mogelijk om in
2030 maximaal 50 kg per inwoner per jaar aan restafval over te houden, waarbij ook de
afvalstoffenheffing voor de burger daalt.
Om deze doelstelling te bereiken dienen we keuzes te maken op het gebied van de inzameling, de
afvalstoffenheffing, het containermanagement en de communicatie/participatie door de burger.
De keuzes hebben betrekking op de frequenties waarmee we het huisvuil ophalen, de wijze waarop
burgers de afvalstoffenheffing betalen, de containers die we te beschikking stellen, de wijze waarop
de burger kan participeren en welke communicatiemiddelen we inzetten.
Harmonisatie van het te voeren beleid met de gemeente Tubbergen biedt efficiencyvoordelen. In het
kader hiervan dient de keuze gemaakt te worden in hoeverre en op welke wijze de inning van de
afvalstoffenheffing op eenzelfde wijze kan worden uitgevoerd. De voor- en nadelen van de
verschillende systemen en de financiële gevolgen voor de burger gaan we nader uitwerken.
Op basis van deze visie kunnen we in 2014 een beleidsplan opstellen waarin de keuzes voor het te
voeren afvalbeleid in de periode 2015-2020 zijn vastgelegd.
Financiën
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.
Burgemeester en Wethouders van Dinkelland,
De secretaris,
De burgemeester,
Drs. A.B.A.M. Damer

Mr. R.S. Cazemier
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De raad van de gemeente Dinkelland;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van
gelet op de Gemeentewet;

Besluit
De afvalbeleidsvisie “Afval is grondstof” vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van
.
De griffier,
De voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema

Mr. R.S. Cazemier

;

