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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de Grondstoffenmonitor 2019
Ons besluit
1. Kennis te nemen van de grondstoffenmonitor Dinkelland 2019, de monitor gemeente Dinkelland 2019 en
sorteerresultaten Dinkelland 2019;
2. Aan de hand van een raadsbrief de grondstoffenmonitor Dinkelland 2019, de monitor gemeente
Dinkelland 2019 en sorteerresultaten Dinkelland 2019 ter informatie aan te bieden aan de raad;
3. Te blijven werken aan de benodigde gedragsverandering door te informeren, te communiceren en het
ondersteunen van educatie.
Toelichting
De ROVA grondstoffenmonitor 2019 met bijlagen biedt een overzicht over de afvalinzameling over het jaar
2019. Doel van de monitor is inzicht geven in het scheidingsgedrag van onze inwoners. Ingegaan wordt op
de inzamelprestaties en de dienstverlening. Voor het vaststellen en vergelijken van de prestaties wordt
gebruik gemaakt van de resultaten van vergelijkbare ROVA gemeenten en de CBS benchmark 2018.
De kernpunten zijn:
• Gemeente Dinkelland realiseert een daling van het restafval van 58 kg per inwoner per jaar in 2018 naar 57
kg in 2019.
• Het scheidingspercentage in 2018 is 84%. Hiermee wordt al voldaan aan de landelijke norm van 75% voor
2020.
• De inzameling van plastic, metalen en drankkartons realiseert een stijging van 44 kg per inwoner in 2019
t.o.v. 39 kg in 2018.
• De inzameling van GFT laat in 2019 ten opzichte van 2018 een kleine daling zien van 195 kg per inwoner
per jaar in 2019 naar 193 kg in 2019.
• De afvalstoffenheffing in de gemeente Dinkelland is met gemiddeld € 134,-- lager dan het landelijk
gemiddelde (€ 253,--) en lager dan het gemiddelde in het ROVA verzorgingsgebied (€ 181,--). Hierbij gaat
het om het jaarlijks te betalen vastrecht en het gemiddeld aantal ledigingen van de restafval container.
• Uit het bewonersonderzoek is gebleken dat de afvalinzameling binnen de gemeente wordt gewaardeerd
met een 7,6, terwijl het gemiddelde in de ROVA gemeenten op een 7,5 ligt.
In de bijgevoegde bijlagen wordt vervolgens inzage gegeven in:
- Grondstoffenmonitor 2019
- Data Monitor 2019
- Sorteerresultaten 2019

Voor meer informatie wordt verwezen naar deze bijlagen.
Conclusie
Uit de bijgevoegde monitor blijkt dat de gemeente Dinkelland nog niet aan de ambitie vanuit Afvalloos
Twente, 50 kilo restafval per inwoner per jaar in 2030, voldoet maar zijn we wel op de goede weg. Om de
genoemde ambitie te realiseren, zullen we blijven werken aan de benodigde gedragsverandering door te
informeren, te communiceren en het ondersteunen van educatie.
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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