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Geacht College,
Momenteel zijn uw wethouder Milieuzaken en uw beleidsambtenaren Milieuzaken bezig met een
voorlichtingscampagne inzake omgekeerd inzamelen restafval.
Voor de gemeente een ingrijpend project, maar zeker ook voor de burgers en met name voor de
minder mobiele en of hulpbehoevende burgers van uw gemeente.
Als Adviesraad Sociaal Domein hebben we helaas het Project Omgekeerd inzamelen van Restafval
net als uw burgers vanuit de plaatselijke pers, de huis aan huis brieven en de
voorlichtingsbijeenkomsten door uw medewerkers moeten vernemen. Dit onderwerp raakt ook de
kwetsbare bewoners en dan had een advies vooraf door de Adviesraad op zijn plaats geweest. We
hadden u dan vooraf op de volgende punten kunnen wijzen.

Als Adviesraad Sociaal Domein hebben wij dan ook betreffende dit onderwerp enkele vragen en
ongevraagde adviezen/suggesties.
Vragen;
1. Hoe denkt de gemeente om te gaan met burgers die niet zelf in staat zijn de afstanden naar
de aan hun toegewezen container te bereiken? Welke alternatieven bedenkt de gemeente?
2. Momenteel hebben uw burgers drie bakken aan huis, in de toekomst worden dat weer drie
bakken. De praktijk leerde dat ook hulpbehoevende burgers moeilijk of niet in staat zijn die
bakken naar de ophaalpunten te brengen, dat zal met het toenemen van leeftijd en hun
beperkingen alleen nog maar moeilijker worden. Hoe gaat de gemeente hier in de toekomst
mee om?

Adviezen/suggesties:
1. Betreffende vraag 1 zou de gemeente kunnen overwegen om bij de burgers die vanuit de
Wmo huishoudelijke hulp hebben de thuiszorg organisatie op te dragen het afval eens per
week naar de container te brengen. Dit betekent dan dus wel extra tijd voor de thuishulp om
een schoon en leefbaar huis te hebben/houden. Een compensatie van bijvoorbeeld een
kwartier extra tijd zou hier een oplossing voor kunnen zijn. Voor de bovenbedoelde
doelgroep die geen huishoudelijke hulp hebben en zelf niet in staat zijn om het restafval weg
te re ge zou de ge ee te ku e o er ege o hier oor ekelijks ee ophaaldie st
in te schakelen bestaande uit een vrijwilligersgroep of mensen die vanuit een uitkering
enkele compensatiediensten moeten verrichten.

2. Betreffende vraag 2 zou de gemeente net als bij vraag 1 kunnen overwegen om hiervoor
ekelijks ee ophaaldie st i te s hakele estaa de uit ee rijwilligersgroep of mensen
die vanuit een uitkering enkele compensatiediensten moeten verrichten.

Graag vernemen wij van u een reactie op onze vragen, adviezen en suggesties. Wederom vragen we
u aandacht voor het vooraf betrekken van de Adviesraad bij het maken van beleid dat ook kwetsbare
burgers aangaat.
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