
 

Amendement

Onderwerp: Aanvullend scenario: interne deskundigheid vergaren (agendapunt 1.4.01)

De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 1 februari 2021, 

1. Besluit: 
De volgende tekst: 
1.b Het beheersen van de afvalbeheerskosten.’

Te wijzigen in:

1.b Het beheersen van afvalverwerkingskosten en streven deze gelijk te houden of te verlagen 
voor onze inwoners.

En

2. Besluit: 

De volgende tekst: 
‘2. Het scenario recycletarief op basis van volume/frequentie verder uit te werken in het 
recycleplan inclusief de navolgende optimalisatiemaatregelen1

a. Verbeteren gescheiden inzameling compacte bouw;

b. Structurele inzet afvalcoaching;

c. Verbeteren inzamelprestaties GFTe;

d. Grof afval ophalen tegen betalen;

e. Optimaliseren papierinzameling;

f. Optimaliseren textielinzameling;

g. Serviceverhoging afvalbrengstations;

h. Inzamelsysteem voor kleine stromen (“recyclekraam”).’

Te wijzigen in:
‘2. De volgende optimalisatie mogelijkheden verder uit te werken, met dien verstande dat de 
gemeente deze zelf realiseert en daarmee tevens investeert in interne deskundigheid. De 
optimalisaties zijn als volgt:

a. Verbeteren gescheiden inzameling compacte bouw;

b. Structurele inzet afvalcoaching;

c. Verbeteren inzamelprestaties GFTe;

d. Grof afval ophalen tegen betalen;

e. Optimaliseren papierinzameling;



f. Optimaliseren textielinzameling;

g. Serviceverhoging afvalbrengstations;

h. Inzamelsysteem voor kleine stromen (“recyclekraam”);

i. Prijsprikkelmogelijkheden (zgn. diftar/recycletarief)’

Toelichting 
Objectieve en interne deskundigheid biedt de mogelijkheid om de diverse inzamelresultaten te 
beoordelen en te sturen op een wijkgerichte aanpak. Sturen op een besparing van 
verwijderingskosten voor onze inwoners c.q. de gemeente, omdat scherp kan worden gekeken 
naar de afvalstromen en de daarmee gemoeide kosten. Daarnaast kunnen optimalisaties (zie 
raadsvoorstel) zelf worden uitgevoerd, kan er actief worden gecoacht op het scheiden aan de 
bron en is het mogelijk zelf een prijsprikkel te organiseren. Kortom, het is de moeite waard om 
te onderzoeken of het vergaren van interne objectieve deskundigheid niet alleen geld bespaard, 
maar ook oplevert voor onze inwoners.
 
Daarnaast stellen we als doel de kosten gelijk te houden of te verlagen. Het beheersen van 
beheerskosten lijkt ook niet te passen qua woordkeuze.
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