
MOTIE

Voorstel nummer: 6

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 6 november 2020

Agendapunt: Begroting 2O2L - 2024

Onderwerp: Beha len doelstelling restafual

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat in de 2019 per persoon 274kilo restafual is aangeleverd, terw'rjlde doelstelling
voor 2O2O 100 kilo is, en vervolgens afloopt naar 60 kilo in2O24, maar dat het niet realistisch is dat
we met de huidige maatregelen deze doelstelling gaan halen;

Overwegende dat de keuze voor nascheiding nog steeds de meest voor de hand liggende is, maar het
risico is dat er naast plastic nog steeds teveel onnodig afual in de restbak gaat, en dat van
nascheid i ng een beperkt ged ragseffect uitgaat;

Verzoekt het college uit te zoeken welke maatregelen andere gemeenten nemen om aan de
landelijke doelstelling (VANG-doelstellingen)om restafualterug te dringen, te voldoen;

Verzoekt het college, aanvullend op de al genomen maatregelen, aanvullende maatregelen te
onderzoeken en voor te stellen en daarbij ieder geval in te gaan op hoe we het gedrag van burgers
zouden kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door:

- Periodiek in het Leiderdorps Weekblad te publiceren wat de hoeveelheid onnodig afual is die
in het restafual is aangetroffen en wat mensen kunnen doen om dit gescheiden aan te
leveren.

- Periodiek en steekproefsgewijs aan huishoudens terug te geven wat het gewicht is van het
door hen aangeleverde restafual.

- Tijdelijk een afualcoach aan te stellen, die het dorp helpt om minder restafual aan te leveren.

Verzoekt het college daarbij in te gaan in welke mate een financiële stimulans richting inwoners
effectief is om de hoeveelheid restafual terug te dringen;

Verzoekt het college de raad daarover uiterlijk voor de zomer van 2O2t te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Leiderdorp, d.d. 5 november 2O2O

Ondertekening en naam:
Christen Unie-SGP, Geert Schipaanboord
G roenLinks, Bob Vastenhoud
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