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Amendement Grondstoffenplan 2020-2024.
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 29 oktober 2020;
gelezen het raadsvoorstel Grondstoffenp/an 2020-2024;
constaterende dat:
• het college onder andere voorstelt:
1. In to stemmen met de doelstelling om de hoeveelheid restafval
to verminderen van 1 85 kg Haar 100 kg per inwoner per jaar.
2. De methode `betalen per lediging van de restafvalcontainer' in
to voeren om bovenstaande doelstelling to halen.
3. De belastingverordening, de begroting 2021 en de
afvalstoffenverordening overeenkomstig aan to passen.
4. Te kiezen voor een tarief van 10 euro per lediging van de
restafvalcontainer om bovenstaande doelstelling to halen.
overweaende dat:
• ook de gemeente Doetinchem er niet aan ontkomt om hogere prijzen
to berekenen voor haar afvalstoffenheffing vanaf 2022;
• bewustwording van het belang van afvalscheiding de belangrijkste
prikkel moet zijn in plaats van een financiele prikkel om to komen tot

vermindering van de hoeveelheid restafval;
• bewustwording versterkt kan worden door een goed
communicatieplan to lanceren richting inwoners, waardoor er een
betere afvalscheiding komt voor elke container;
• aanvullend daarop door 4 x per jaar de restcontainer gratis aan de
weg to mogen zetten (en daarmee betaald vanuit de
afvalstoffenheffing), inwoners er een sport van zullen maken om dit
niet vaker to doen (want bespaart €10 per keer);
• als gevolg van het 4 x per jaar gratis aan de weg mogen zetten van
de restcontainer, inwoners gestimuleerd zullen worden om hun afval

beter to scheiden, met als gevolg een dating van de hoeveelheid
restafval en van het aantal illegale dumpingen van afval;
• hiermee de gemeente kosten bespaart;
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1 . om een 4-tat ledigingen van de restafvalcontainer per jaar op to
nemen in de afvalstoffenheffing vanaf 1-1-2022;
2. de kwijtschelding van het nieuwe afvalstoffenheffing alleen to laten
gelden voor het vastrecht;
en gaat over tot de orde van de dag.
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