
 
MOTIE VOOR PRAKTISCHE OPLOSSING BIJ AFVALSCHEIDING 

De Gemeenteraad van Stichtse Vecht bijeen op 19 December 2017. 

Constaterende dat: 

- in het huidige plan betreffende afvalscheiding geen tot weinig rekening is gehouden met het 2 

sporen beleid gericht op ouderenzorg. 

- de uitgangspunten van de Visie op Sociaal Domein nu geen integraal onderdeel uitmaken van het 

grondstoffenbeleid. 

- het kunnen meedoen in elk beleid centraal hoort te staan en een van de rechten van de mens is. 

-het college mantelzorg en ondersteuning heeft bestempeld tot topdossier. 

- een aantal omliggende gemeentes wel het 2 sporen beleid hanteren waarin ook ouderenzorg een 

specifiek speerpunt is. 

 -in het huidige plan van het nieuwe inzamelen er problemen zijn met het deponeren van plastic, dit 

vanwege een capaciteitsprobleem. 

- vergrijzing in toenemende mate op de hele gemeente van toepassing is. 

Gelet op: 

- de hoge concentratie ouderen in sommige kernen en wijken. 

- de overvraag voor inwoners met fysieke beperkingen, dementie en de belasting voor hun 

mantelzorgers. 

- de visie op zelfredzaamheid en  vitale en leefbare  wijken en kernen. 

- de huidige situatie betreffende de plasticcontainers waar vaak een overschot aan plastic voor de 

containers ligt door gebrek aan capaciteit. 

Verzoekt  het college: 

- plasticcontainers toe te voegen op de knelpunten in Stichtse Vecht waar overschot vaak een  

probleem is. 

- dit  (voor) te financieren uit de besparing die het omgekeerd inzamelen oplevert. 

- haar visie op het grondstoffenbeleid aan te passen op het gebied van bronscheiding en omgekeerd 

inzamelen, maar juist maatwerk te maken van dit beleid, zodat een ieder na vermogen kan  bijdragen 

in het proces. 



en gaat over tot de orde van de dag 

 

Fractie Maarssen 2000 

Gerry Rijsterborgh 

 

Toelichting: 

Deze visie is ontstaan uit werkzaamheden voor een gemeente binnen onze provincie waarin 

deze aanpassingen een groot verschil brachten. Als, zo in de commissie bleek, dat we door 

gaan in het huidige proces, er wel dusdanig aanpassingen moeten verricht worden om elke 

inwoner binnen onze gemeente te betrekken bij het proces. Het bijplaatsen van containers 

kan financieel  gedekt worden uit de besparing die dit proces oplevert, zodat dit de 

leefbaarheid in de kernen ook goed zal doen. 

 

 


