Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 9
Voorstel tot het voortzetten van de huidige
praktijk t.a.v. kringloopgoederen

AAN DE RAAD

Samenvatting
U treft hier geen voorstel aan om opnieuw aan te sluiten bij Kringloop Aktief. Naar onze overtuiging
hebben de inwoners binnen onze gemeente voldoende mogelijkheden voor om hun goede
herbruikbare goederen op te laten halen of weg te brengen.
Wij gaan ervan uit dat, door de drempel voor het zich ontdoen van grof huishoudelijk afval niet te laag
te maken, bewoners bewuster worden van de negatieve effecten van onze wegwerpmaatschappij, en
daardoor ook zelf het belang ervaren van een circulaire economie en daarover gaan nadenken.

Inleiding
De raadsvergadering van 6 november 2018, amendement 5.12 van de fracties van
Gemeentebelangen, D66 en Progressieve Partij, waarin de raad vraagt om een voorstel over de
mogelijkheden om opnieuw aan te sluiten bij Kringloop Aktief of een vergelijkbare variant en daarbij in
te zetten op een kleine vergoeding bij het ophalen van spullen aan huis met inzet van mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Het beleidsterrein is de inzameling van huishoudelijk afval. Dit is gereguleerd in de (op hoofdstuk 10
Wet milieubeheer gebaseerde) Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten, het daarmee in
verband staande Uitvoeringbesluit alsmede het Flankerend beleid.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
In dit amendement worden verschillende punten aangestipt. Deze worden hieronder besproken.
Kringloop Aktief
Met ingang van 1 sept. 2017 is het oude, uit 1995 stammende contract met Aktief opgezegd. Dit
contract voorzag in het inzamelen van grof huisvuil; dus meer dan alleen kringloopgoederen. Aktief
haalde naast de hergebruiksgoederen ook een veelvoud aan grof huishoudelijk afval op, waarvan de
kosten voor afvoer zonder opgave van hoeveelheden en dergelijke bij de gemeente in rekening
werden gebracht. Gemiddeld betaalde de gemeente hiervoor ca. € 14,= per aansluiting. Na het
opzeggen van die overeenkomst is geprobeerd om met Aktief een nieuwe, zogeheten goedzooiovereenkomst aan te gaan (met samenwerking met de al bestaande kringloopactiviteiten van Dorcas),
tegen een lagere, maar meer dan marktconforme vergoeding. Dat is niet gelukt. Aktief bleek overigens
ook geen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt uit de gemeente Aalten in dienst te hebben
(gehad). Na het beëindigen van de overeenkomst met de gemeente Aalten heeft Aktief iedereen die
vanuit onze gemeente bij hun vestigingen herbruikbare goederen wilde afgeven, geweigerd.
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Illegale dump
Bij het dumpen van afval gaat het bijna zonder uitzondering om niet-herbruikbare afvalstoffen – dus
niet om kringloopgoederen. Dit afval bestaat voornamelijk uit zakken restafval die bij ondergrondse
containers worden gezet. In een enkel geval bestaat het ook uit grof huishoudelijk afval. Deze feiten
weerspiegelen niet het beeld dat het verdwijnen van Kringloop Aktief tot gevolg heeft (gehad) dat er
meer herbruikbare goederen worden gedumpt.
Kringloopactiviteiten
Binnen onze gemeente zijn 3 organisaties die zich bezighouden met kringloopactiviteiten: Dorcas,
Muziekvereniging Prinses Beatrix en Aalbers. Zowel Dorcas als Muziekvereniging Prinses Beatrix
halen op afroep ook kringloopgoederen op. Aalbers heeft (vooralsnog) alleen een kringloopwinkel,
maar zegt ook na te denken over het (tegen een geringe vergoeding) ophalen van kringloopspullen. Er
zijn dus wel degelijk mogelijkheden om herbruikbare spullen op te laten halen. Daarnaast is er een
burgerinitiatief (Wij Ontzorgen U (WOU) Achterhoek) die tegen een geringe vergoeding onder andere
afgedankte spullen ophaalt, en biedt het internet verschillende mogelijkheden om herbruikbare spullen
aan te bieden.
Grof huishoudelijk afval
Voor grof huishoudelijk afval zijn bewoners aangewezen op de twee afvalbrengstations Aalbers (in
Aalten) en te Grotenhuis (in Dinxperlo). Dit zijn particuliere bedrijven die geen vergoeding krijgen van
de gemeente. Ze hebben geen structurele ophaalservice. Inwoners die er grof huishoudelijk afval
brengen, betalen daarvoor het commerciële tarief. Dat past volledig bij het principe ‘de vervuiler
betaalt’, dat de gemeente Aalten zoveel mogelijk hanteert. Dit maakt bewoners er bewust van dat
afval ook een prijs heeft, en het stimuleert wellicht om spullen niet zomaar weg te doen als men erop
uitgekeken is. Het is klaarblijkelijk geen enkel probleem om grote goederen (zoals bijvoorbeeld
meubels) thuis afgeleverd te krijgen. Dan moet het ook mogelijk zijn om afgedankte spullen op een
goede manier af te voeren, bijvoorbeeld door bij aankoop van iets nieuws te bedingen dat het ‘oude’
exemplaar wordt teruggenomen.
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
Zoals hierboven al is vermeld, werk(t)en er bij Aktief geen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt uit
Aalten. Dat was contractueel ook niet afdwingbaar. Aalbers heeft deze mensen wel in dienst, en
Aalbers heeft zijn activiteiten wat betreft huishoudelijk afval recentelijk ook uitgebreid met een
kringloopwinkel. Door het wegvallen van Aktief is het aanbod van goederen, en daarmee ook de
werkgelegenheid bij Aalbers flink toegenomen.

Alternatieve beleidskeuzes
Een alternatief op dit voorstel is in gesprek gaan met Aktief, Dorcas, Aalbers of een ander bedrijf om
tot een overeenkomst te komen voor het inzamelen (ook aan huis) van herbruikbare goederen, met
inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat verhoogt de service en kan werkgelegenheid
genereren. Bij dit alternatief zijn echter ook kanttekeningen te plaatsen zoals:
- hoe wordt de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geborgd?
- hiermee wordt het wordt bewoners erg makkelijk gemaakt om de nog goed zelf te gebruiken
spullen af te danken, en daarmee de eigen verantwoordelijkheid ervoor af te schuiven;
- het motto ‘de vervuiler betaalt’ wordt hiermee losgelaten, want aan een dergelijke collectieve
service gaat iedereen meebetalen;
- de kosten (afvalstoffenheffing) en daarmee de lasten voor de burgers zullen verhoogd moeten
worden en
- de lokaal aanwezige kringloopactiviteiten binnen de gemeente worden hierdoor benadeeld.

Financiële consequenties
Voor het voorstel: geen.
Voor de alternatieve beleidskeuze: een verhoging van de afvalstoffenheffing.
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Participatie en Communicatie
-

Vervolgstappen inclusief tijdpad
geen

Bijlagen
-

Aalten, 7 mei 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

G.J. van Vliet
(loco) Secretaris/Algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester
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De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2019;

gelet op het bepaalde in artikel 4 van de Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

BESLUIT

de huidige gang van zaken omtrent kringloopgoederen ongewijzigd voortzetten en geen
overeenkomst aangaan met een kringloopbedrijf.

AALTEN, 11 juni 2019
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

mr. A.B. Stapelkamp

