
 
MOTIE VOOR GERICHTE COMMUNICATIE  RONDOM OMGEKEERD 
INZAMELEN. 

De Raad van Stichtse Vecht bijeen op 30 Januari 2018 

Constaterende dat: 

- Er in het huidige plan gerichter gecommuniceerd moet worden over 
maatwerk voor bepaalde  doelgroepen.  

- Deze doelgroepen mensen zijn met fysieke beperkingen, 
dementerenden en alleenstaande ouderen 

- Niet iedereen van deze doelgroep gebruikt maakt van social media 
en daarvoor een persoonlijker  geïnformeerd dient te worden. 

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

- 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. 

 

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. 



 

Verzoekt  het college: 

-  afvalcoaches gerichter in  te zetten voor bovengenoemde inwoners 
en in gesprek te gaan om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de 
veranderingen die voor hen optreden als gevolg van het project 
omgekeerd inzamelen. 

-  Daarbij zullen de afvalcoaches proactief persoonlijk in gesprek gaan 
met de betreffende inwoners en hen ook in praktische zin begeleiden 
bij de nieuwe manier van inzamelen. Maatwerk zal bij hun 
persoonlijke situatie worden geleverd waar dit nodig is. 

- de gerichte gesprekken en de praktische begeleiding te monitoren 
en elk halfjaar aan de raad te rapporteren. 

En gaat over tot de orde van de dag  

  

Fractie Maarssen 2000 

Gerry Rijsterborgh 

 

Toelichting: 

Dat het omgekeerd inzamelen  veel vragen oproept. Daarbij 
hebben we al  in kernen inloopavonden gehad. Maar om het 
proces voor alle inwoners inzichtelijker en succesvol te maken 
een gerichte communicatie kan helpen. Voor inwoners om 
eventuele twijfels weg te nemen,  maar ook  voor mensen die 
echt  een persoonlijke aanpak nodig hebben om zich ook 
betrokken te voelen bij het proces. 

 



 


