
Amendement

Amendement voor de vergadering van de raad van: 11 november 2021

Agendanummer: 11

Onderwerp: Uitstel invoering tarief voor huishoudelijk afval (diftar) tot 2023

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Het voorgestelde raadsbesluit 
1. De ingangsdatum voor diftar (een gedifferentieerd tarief voor het aanbieden van 

huishoudelijk restafval) vast te stellen op 1 januari 2023.

te wijzigen in:
1. De inzamelfrequentie voor restafval per 1 januari 2022 te verhogen van eens per 4 

weken naar eens per 2 weken.
2. Het nieuwe inzamelbeleid (diftar en de verhoogde inzamelfrequentie) in de tweede 

helft van 2022 te evalueren en zonodig bij te stellen.
1. De invoering van diftar en de verhoogde inzamelfrequentie voor restafval per 1 januari 

2022 te ondersteunen met
A. een intensieve communicatiecampagne
B. goede voorzieningen zoals goed functionerende ondergrondse containers
C. gerichte inzet van de afvalcoaches

Toelichting:
In de presentatie van de resultaten (bijlage bij raadsvoorstel) worden naast het scenario 
gebaseerd op het in 2019 vastgestelde beleid 2 andere scenario’s gepresenteerd. Het 
scenario ‘extra gewenningsjaar’ scoort duidelijk negatief op de aspecten milieu en 
kosten. Op grond hiervan vinden wij het onverstandig voor dit scenario te kiezen. 
Daarnaast blijkt uit de resultaten tot nu dat veel inwoners hun afval al goed scheiden. Wij 
zijn van mening dat deze inwoners hiervoor nu de financiële beloning dienen te krijgen 
die hen ook is voorgehouden.
Het scenario ‘service verhoging restafval’ scoort neutraal op het aspect service. Als 
nadeel wordt hierbij aangegeven dat inwoners gewend zijn aan het 1 keer in de 4 weken 
aanbieden van restafval. Wij constateren echter dat veel inwoners juist aan dit aspect 
moeilijk kunnen wennen en meer keuzevrijheid willen in het bepalen van hun frequentie 
van aanbieden. Een inzamelfrequentie van 2 weken biedt deze keuzevrijheid.
Bovenstaande leidt tot onze keuze voor het scenario ‘service verhoging restafval’, waarbij 
de ingangsdatum van diftar conform het eerder genomen besluit gehandhaafd blijft op 1 
januari 2022.
De uitvoering en resultaten van dit nieuwe beleid willen wij evalueren op dezelfde wijze 
als dat is gebeurd voor en in het huidige jaar, dus in de tweede helft van 2022. Daarmee 
krijgen we snel inzicht in de effecten van het beleid en kunnen we desgewenst ook snel 
bijstellen.
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Status



Daarnaast willen wij extra aandacht voor ondersteuning van onze inwoners. Dat begint bij 
het goed en herhalend informeren van inwoners over afvalscheiding, zowel door een 
gemeentebrede communicatiecampagne als door een gerichte inzet van de afvalcoaches.
Voorts dienen storingen aan ondergrondse containers voorkomen te worden en zonodig 
direct verholpen te worden.

Hillegom, 11 november 2021

Namens de fractie(s) van

GroenLinks, D66,
D. van Egmond R. Semrek
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