Betreft: Afvalbeleidsplan Gemeente Renkum 2016-2020 / haken plastic zakken
Renkum, 18 januari 2017
Geacht College,
In januari 2016 is er in de vergadering van de gecombineerde raadscommissie en tijdens de
raadsvergadering uitvoerig gesproken over het nieuwe afvalbeleidsplan. Hoewel de PRD
uiteindelijk niet akkoord ging met het voorliggende voorstel, omdat volgens ons het draagvlak
onvoldoende was getoetst, is er wel het een en ander ook aan de PRD toegezegd. Zo vroegen
wij al eerder om haken aan de lantaarnpalen, zodat zakken met plastic afval zogezegd niet
wegwaaien, door katten met rust gelaten worden etc.
We kregen de toezegging, dat er duizenden haken
bevestigd zouden worden. Helaas moeten wij constateren, dat die toezegging niet is nagekomen. Volgens
onze informatie zijn er in totaal slechts 400 haken in de
gemeente aan lantaarnpalen aangebracht en vanwege de
kosten zou het daarbij dan ook blijven.
Wij zijn van mening, dat het College de betreffende
toezegging (alsnog) dient na te komen en vinden, dat een
beloofde inspanningsverplichting niet zomaar aan de
kant geschoven kan worden. Een reactie zien we graag op
korte termijn tegemoet.
Namens de PRD:
John Bartels
Foto PRD: buurtbushalte vol met misplaatste snel
scheurende plastic zakken.
Note 1
Fragment uit: VERSLAGLEGGING GECOMBINEERDE
LEEFOMGEVING EN BEDRIJVIGHEID 13 JANUARI 2016
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Pagina 3
De PRD zou graag haken aan de lantaarnpalen zien, zodat de zakken niet wegwaaien of door
katten worden opengehaald. Nog mooier zou zijn als er ondergrondse containers zouden
komen.
Pagina 5
Er komen 13.000 haakjes op de lantaarnpalen voor plastic zakken.
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Note 2
Fragment uit: BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 27 JANUARI 2016
De PRD steunt een amendement van RZS waarin staat:
Het College geeft opdracht tot het doen houden van een enquête waarin de burger gevraagd
wordt om zonder verdere omhaal een voorkeur uit te spreken voor a. het behoud van het
huidige systeem dan wel b. het invoeren van het door het College voorgestane nieuwe systeem.
Het amendement van RZS wordt met 2 stemmen voor (RZS en PRD) en 21 stemmen (PvdA,
VVD, CDA, D66, GL en GB) tegen verworpen.
Het voorstel (Afvalbeleidsplan Gemeente Renkum 2016-2020) wordt uiteindelijk met 21
stemmen voor (PvdA, CDA, D66, VVD, GL en GB) en 2 stemmen tegen (PRD en RZS) vastgesteld.
Gecombineerde raadscommissie 13 januari 2016
Nr.
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Wanneer
afgesproken?

Actie door

B9

Afvalbeleidsplan 2016
- De periode dat GFT 1x per
maand wordt opgehaald
wordt gemonitord en evt.
wordt frequentie opgevoerd.
- Er komen 13.000 haakjes
aan lantaarnpalen voor
plastic zakken.
- De problematiek van
ouderen wordt
gebenchmarkt en als dat als
probleem wordt ervaren
wordt daar op in gegaan.
- Er komen extra BOA’s.
Zie ook de toezeggingen bij R38.
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27 januari 2016

College

Bij vaststellen
verordening.

- Er komt geen boete als er te
weinig restafval wordt
aangeboden.
- Er wordt naar een oplossing
gezocht voor luiers, incontinentieen ander medisch materiaal.
Zie ook de toezeggingen bij B9.
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