
    
 

Amendement 
Reg.nr. 26.1 

Agendapunt: 26. Rekenkameronderzoek Afvalinzameling Stichtse Vecht 

Onderwerp: Afval 

 

Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 21 december 2021.  

 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In beslispunt 2a. de 2e zin van het raadsbesluit die luidt: 

“Betrek bij de kaderstelling ook de mogelijkheid om diftar in te voeren en/of het serviceniveau voor de 
inzameling van grofvuil te verlagen” 

uit het raadsbesluit te schrappen. 

 

Toelichting:  
In het voorgestelde besluit in het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Afvalinzameling Stichtse 
Vecht en daarvan het 2e beslispunt staat: 
2. De aanbevelingen die zijn gericht aan de raad over te nemen; 
a. stel als raad een raadswerkgroep in die de evaluatie van de huidige afvalvisie en het huidige 
grondstoffenplan begeleidt, (mede) kaders stelt voor de volgende beleidsperiode en de 
informatiebehoefte van de raad formuleert (indicatoren, benchmark etc.). Betrek bij de kaderstelling 
ook de mogelijkheid om diftar in te voeren en/of het serviceniveau voor de inzameling van grofvuil te 
verlagen. 

De rekenkamer constateert terecht dat er sprake is van een hoog serviceniveau op het gebied van 
grofvuil en tuinafval en dat de feitelijke inzamelkosten relatief laag zijn. 
Een verlaging van het service niveau voor de inzameling van afval verhoudt zicht niet tot de forse 
verhoging voor de afvalkostenheffing waarmee de inwoners en bedrijven reeds zijn geconfronteerd. 

De conclusie dat de doeltreffendheid van het beleid lager is dan gewenst is vooral gebaseerd op een 
beoogde verlaging van het aantal kilo’s afval per inwoner. 

De doelmatigheid wordt negatief beïnvloedt door verlaging van  het serviceniveau. 

Onderbouwing van een eventuele verlaging van het bereikte serviceniveau voor grofvuil en tuinafval 
waar een grote mate van tevredenheid over bestaat, komt in het rekenkamer rapport niet naar 
voren. 

De laatste zin uit het 2e beslispunt van het voorgestelde raadsbesluit is derhalve onvoldoende 
onderbouwd en uit oogpunt van inwonersbelang bovendien onwenselijk. 

Fractie Streekbelangen  Samen Stichtse Vecht 

Rob Roos   Riëtte Habes 


