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Amendement 

Voorstel Agenda nummer :  20 

Onderwerp : Meerwaarde uit afval 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 15 september 2015 

Stelt de fractie van JESS het volgende amendement voor om het besluit aan te passen: 

Gehoord en gelezen hebbende; 

 De presentatie van medewerkers van de HVC tijdens een speciale 

themabijeenkomst. 

 Het debat tussen de portefeuille houder en ambtenaren met de leden van de raad 

van Schagen tijdens de themabijeenkomst. 

 De nut en noodzaak dat de afvalscheiding moet worden verbeterd binnen de gehele 

gemeente Schagen. 

 Dat de rol en functie van de verenigingen is behouden, conform de wens van een 

overgrote meerderheid van de raad van Schagen. 

 Dat het scheiden van afval een verantwoordelijkheid is van de burgers en ze daarbij 

gestimuleerd moeten worden. 

 Dat onvoldoende bekend is of met de voorgestelde scenario de voorgestelde 

doelstellingen gehaald worden. 

 Dat we nu de burgers moeilijk kunnen raadplegen (onwetendheid) en dat dit wel 

belangrijk is voor het proces. 

 Dat de raad van Schagen de mening van haar burgers belangrijk vindt en daarom de 

burgers in de gelegenheid moet stellen om te kunnen reageren. 

 Dat het positief is dat inwoners van Schagen welwillend staan tegenover het afval 

scheiden volgens het recente onderzoek en dat dit een goede basis is om verder te 

gaan. 

 Dat vrijdag 11 september in de krant stond dat akkerbouwers en fruittelers geen 

gebruik meer gaan maken van compost van het groenafval omdat er teveel 

luierresten in zitten. 

 Dat het in dit stadium onbekend is of dit probleem (luierafval) zal af nemen of juist zal 

toenemen bij het voorliggende scenario. 

JESS wil met dit amendement bereiken dat; 

 Het proces van goede afvalscheiding daadwerkelijk gebeurt binnen de gemeente. 
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 Dat we samen werken aan voldoende draagvlak. 

 Het jaar 2016 een proefjaar is en dat we de invoer van het nieuwe systeem definitief 

maken per 1 januari 2017 op basis van de ervaring en kennis waar de raad dan over 

beschikt, zie hiervoor de onderstaande punten.  

 Dat we de mening van de burgers moeten raadplegen gedurende de proefperiode 

door middel van een gerichte reactie button op de homepage van de website van de 

gemeente, aanbieden van een Q&A faciliteit en het houden van een enquête onder 

het bestaande burgerpanel. 

 Dat de HVC en de gemeente tijdig een evaluatie kunnen opstellen en deze 

presenteren aan de commissie Ruimte in haar eerste vergadering na 1 oktober 

2016. 

Stelt de fractie van JESS het besluit: 

Uitvoering te geven aan het programma: Meer waarde uit Afval, dit aan de hand van 

inzamelscenario 6, zoals opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit, teneinde het 

percentage materiaal hergebruik significant te doen stijgen en de kosten van 

afvalinzameling en afvalverwerking te reduceren c.q. te matigen; 

Te wijzigen in1: 

In 2016 als proefjaar uitvoering te geven aan het programma: Meer waarde uit Afval, dit 

aan de hand van inzamelscenario 6, zoals opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit 

besluit, teneinde het percentage materiaal hergebruik significant te doen stijgen en de 

kosten van afvalinzameling en afvalverwerking te reduceren c.q. te matigen;  

De gemeenteraad van Schagen eind 2016 een definitief besluit neemt, op basis van 

de evaluatie en meningen van de burgers, over de verdere uitwerking van de 

afvalscheiding binnen de gehele gemeente Schagen. 

Toelichting: 

Ondanks de toezegging van de wethouder om een evaluatie te houden is het terug 

draaien van een besluit in de praktijk moeilijk uit te voeren. Om het initiatief binnen de 

raad te houden stellen we het proefjaar voor. Met deze aanpassing heeft de raad 

automatisch meer bevoegdheden om het juiste besluit te nemen, met draagvlak onder de 

burgers.  

Schagen,  2015. 

Namens de fractie van JESS 

 

J. Th. (Hans)  Kröger   
Fractievoorzitter 

                                                           
1
 Met vet zijn de aanpassingen weergegeven ten opzichte van het voorgestelde besluit. 
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