Amendement (art. 26 RvO)
AMENDEMENT bij het raadsvoorstel
‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 28 mei 2020,
Stelt voor het raadsvoorstel ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’
met raadsvoorstelnummer 2020.0000853 te wijzigen:
En onder beslispunt 1, het volgende sublid toe te voegen:
e. de ophaalfrequentie van de emmer voor restafval wordt één keer per twee weken.

Toelichting
In het raadsvoorstel staat dat de inzamelproef in Rijsenhout Zuid heeft aangetoond dat een
tweewekelijkse inzameling met een 40 liter rolemmer voldoende is, mits men afval scheidt. Het
uitgangspunt van VANG is dat in laagbouwwijken met rolemmerinzameling voor restafval de 80 liter
rolemmer als standaard geldt. Met deze omvang zouden volgens het raadsvoorstel de meeste
huishoudens kunnen volstaan. Als argument wordt genoemd dat deze frequentie toereikend is,
omdat het grootste volume (PBD) gescheiden wordt ingezameld.
Het college neemt echter op basis van de inzamelproef in Rijsenhout Zuid, onterecht aan dat een 80
liter rolemmer daarom één keer per vier weken opgehaald kan worden. Het gaat dan ook niet om de
grootte van de rolemmer, maar om de ophaalfrequentie. Bij warm weer kunnen er, ondanks dat vuil
wordt gescheiden, vieze luchtjes ontstaan. Dit is onwenselijk.
Uit informatieve vragen van de VVD aan het college is gebleken dat de extra kosten voor het
verhogen van de frequentie afgerond 24 euro per jaar per gezin1 betreft. Ondanks deze kleine
meerkosten, betekent dit voor een deel van de inwoners uit laagbouwwijken nog steeds een daling
van de jaarlijkse kosten (van 339,00 euro naar 306 euro). Voor het bedrag van 24 euro wordt de
rolemmer met vuilnis twee keer zo vaak opgehaald en worden stinkende rolemmers voor de deur of
in de tuin voorkomen.

1

De totale kosten zijn op jaarbasis 1.030.00 euro voor 42.500 huishoudens.

