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Nr. Z-19-100480 

Status UNANIEM AANGENOMEN 

 
 

Amendement voor de vergadering van de raad van 12 december 2019 

 

Agendanummer: 9 

 

 

Onderwerp: Van Afval naar Grondstof: Huishoudelijk afval- en grondstoffenbeleid 

Hillegom 2020-2024 

 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

 

besluitpunt 1 te vervangen door 

1. Bijgaand beleidsplan ‘Van Afval naar Grondstof: Huishoudelijk afval- en beleidsplan 

Hillegom 2020-2024’ gewijzigd vast te stellen, conform de bijlage bij dit 

amendement, met daarin de volgende beleidspunten: 

 een tarief te hanteren voor het aanbieden van huishoudelijk restafval; 

 het huishoudelijk restafval één keer per vier weken ‘aan huis’ in te zamelen met 

een gechipte minicontainer van 140 liter bij laagbouw en bij hoogbouw met een 

elektronisch afgesloten collectieve voorziening; 

 de service op gft voor de laagbouw uit te breiden met de mogelijkheid om de 

minicontainer elke week aan te bieden in de maanden mei tot en met september; 

 flankerende maatregelen te nemen zoals intensieve communicatie, inzet van 

afvalcoaches en een compensatieregeling voor medisch afval 

(incontinentiemateriaal); 

 de maatregelen uit het beleidsplan ‘Van Afval naar Grondstof: Huishoudelijk 

afval- en beleidsplan Hillegom 2020-2024’ in één keer uit te voeren vanaf 2021. 

 

Toelichting: 

Met dit amendement passen we het voorstelde beleid op twee punten enigszins aan: 

a. Alle veranderingen laten we direct op 1-1-2021 ingaan. We maken hierbij dus geen 

uitzondering voor de ophaalfrequentie van het restafval. Een niet gelijktijdige 

invoering van alle wijzigingen kan tot verwarring leiden en dat vinden wij 

onwenselijk. 

b. We verhogen de service op gft door dit in de maanden mei t/m september wekelijks 

op te halen in plaats van tweewekelijks. Hiermee voorkomen we o.a. stankoverlast. 

 

Wijziging a levert een (eenmalige) besparing op, wijziging b verhoogt de kosten. 

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de bedragen die zijn opgenomen in de 

Programmabegroting 2020-2023 toereikend zijn. 

 

 

Hillegom, 12 december 2019 

 

Namens de fracties van 

 

Bloeiend Hillegom, BBH, CDA, 

A.N. Dijkshoorn J.S. Nederpelt C.H. Langeveld 

 

 

D66, GroenLinks, VVD, 

S. Boschma D. van Egmond I.B. Buijck 


