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Amendement PMD zakken

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 3 juni 2021,

gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het «Reglement van orde
voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015»,

gelezen het voorstel van het college d.d. 25 mei 2021, nr. 14, betreffende »Zienswijzen
jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 regio Gooi en Vechtstreek”;

overwegende dat:

- in de regiobegroting 2022 een bezuinigingstaakstelling is verwerkt;
- daarbij ook bezuinigingen zijn opgenomen bij de GAD ter beperking van de verhoging

van de gemeentelijke bijdrage;
- één van de bezuinigingen bij het GAD het stoppen met PMD zakken betreft;
- deze gratis verstrekking een extra stimulans is om het afval te scheiden, met name voor

inwoners met een kleinere portemonnee;
- deze PMD zakken helpen bij het sorteer- en recycleproces en kunnen voorkomen dat

ander PMD afval vervuilt raakt;
- verwacht wordt dat er met deze bezuiniging minder PMD aangeboden gaat worden (zie

tekst bijlage 6 ‘Toelichting bezuiniging’ op blz. 6);
- als effect hiervan de kosten voor restafval vermoedelijk gaan stijgen;
- deze bezuiniging uiteindelijk alsnog voor rekening komt van onze inwoners, doordat zij

(meer) geld kwijt zijn aan het kopen van deze zakken.

besluit:

beslispunt c. als volgt te wijzigen (wijziging cursief):

c. Ingestemd wordt met de begroting 2022 m.u.v.
1. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel GAD-openingstijden scheidingsstations; in

plaats van deze bezuinigingsmaatregel wordt voorgesteld de gemiste financiële
bijdrage te realiseren door hogere tarieven te bepalen bij de voorgestelde maatregelen:
Tariferen ophalen grof huishoudelijk afval en Tariferen storten puin/bouwafval;

2. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel stoppen met PMD zakken; in de plaats van deze
bezuinigingsmaatregel onderzoek te doen naar andere maatregelen om de nadelige financiële
effecten van het handhaven van de PMD zakken op te vangen.

Ingediend door,

B. Schröder (D66)

D66
huizen

J. Ribberink (VVD) W. Doorn (CU)
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