AMENDEMENT 11 van 2022
Invoeren Recycle-tarief
via griffie@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 43 Reglement van
Orde een amendement, met als onderwerp ‘Invoeren Recycle-tarief’, indienen met
betrekking tot het raadsvoorstel nummer: 54938-2022, behorende bij agendapunt 23
van de raadsvergadering van 29 juni 2022.
Het amendement luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen,
Overwegende dat:
 Op 3 maart 2022 de gemeenteraad zich heeft voorgenomen het recycle-tarief
in te voeren.
Constaterende dat:
 Wordt voorgesteld het Recycletarief gefaseerd in te voeren door in 2023 nog
geen gedifferentieerd tarief te rekenen, maar dit pas in 2024 te doen;
 Er voor het eerste jaar (2023) kansen liggen om het inzicht in en draagvlak
voor het Recycle-tarief te vergroten;
 In het huidige voorgestelde raadsbesluit er geen evaluatie- en /of
bijsturingsmoment is gemarkeerd;
 De resultaten wel globaal in beeld worden gebracht, maar niet per
huishouden.
Besluit de raad van de gemeente Velsen het voorgestelde besluit als volgt te
wijzigen:
Beslispunt 1 te wijzigen in:
1. In 2023 te registreren hoeveel restafval elk huishouden aanbiedt, zodat:
a. De resultaten van de eerste maanden in een raadssessie in september
2023 besproken kunnen worden.
b. Alle huishoudens in Velsen in augustus 2023 worden geïnformeerd over
het resultaat van het aangeboden restafval tot dan toe, zodat zij een beeld
hebben van het scheidingsresultaat binnen het huishouden.
Beslispunt 7 toe te voegen:

7. In september 2023 een raadsessie te houden over de ervaringen met en
resultaten van het Recycle-tarief in Velsen tot dan toe, zodat –indien nodig- kan
worden bijgestuurd.
Datum:
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Marijke Gemser
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Toelichting:
In het voorgestelde raadsbesluit voor het invoeren van het Recycle-tarief wordt het
principe van een vast en variabel tarief wel ingevoerd, maar is nog onvoldoende oog
voor het benutten van de resultaten. De resultaten van de eerste maanden kunnen
worden benut om de inwoners en de raad een beeld te geven van de resultaten.
Tevens heeft de portefeuillehouder in de sessie van 23 juni aangegeven dat de
resultaten van de proef in Zeewijk in het vierde kwartaal 2023 gereed zijn. Deze
combinatie biedt voor de raad de mogelijkheid om in september 2023 in gesprek te
gaan over de resultaten en –indien nodig- bij te sturen voorafgaand aan de
definitieve vaststelling van de tarieven voor 2024. De sessie in september biedt
tevens de mogelijkheid voor de raad om ook te spreken over de positieve en
negatieve effecten van de eerste periode na invoering van het Recycle-tarief.
Voor de bewustwording dat er wordt overgegaan op het Recycle-tarief is het van
belang dat huishoudens gericht inzicht krijgen in hun hoeveelheid restafval.
Via kwartaalrapportages van HVC ontstaat er wel een beeld van de resultaten, maar
zijn die niet specifiek gericht op de huishoudens. Meer inzicht in de resultaten per
huishouden geeft hen een beeld van de scheidingsresultaten en de te verwachten
kosten in 2024, op basis van het tot dan toe aangeboden restafval. Deze tussenstap,
gecombineerd met de juiste communicatie, geeft meer belevenis bij het invoeren van
het Recycle-tarief in de periode dat er nog geen splitsing is in een vast en variabel
tarief. Daarnaast ontstaat er een natuurlijker overgang naar het moment dat er in
2024 wel wordt afgerekend op basis van het aangeboden restafval.
Met het geamendeerde beslispunt ontstaan meer (bij)sturingsmogelijkheden voor de
raad, betrekken we de inwoners beter en krijgen ze meer beleving bij het Recycletarief. Win-win dus.

