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Adviesnota burgemeester en wethouders 
 
Beleidsprogramma: 7. Milieu 
Afdeling: Infra 
Samensteller: Michael Kieboom 
Zaakdossiernummer:ZK20.07517  
Documentnummer: 2020.36662  

Portefeuillehouder: G. Bruijniks  
Mede geadviseerd door: Infra 
Overlegd met portefeuillehouder: Ja 
Overlegd met het MT: Nee 
Termijn gebonden: Nee 

Datum: 29 maart 2021 
 

Gemeenteraad  Data Communicatie extern  

Beeldvormende avond Ja 29-04-21 Openbare besluitenlijst Ja 

Ter kennisname   Persinformatie  

Opiniërend   Bekendmaking  

Besluitvormend   Persgesprek  

   Inspraak  

 
Onderwerp: 
Adviesnota om het afvalbeleidsplan voor de beeldvormende raadsvergadering van 29 april 2021 te 
agenderen. 
 
Voorstel 
1. Het presidium voor te stellen om het onderwerp afvalbeleidsplan voor de beeldvormende 

raadsvergadering van 29 april 2021 te agenderen. 
 
Openbare besluitenlijst 
Het college van B&W stelt het presidium voor om het onderwerp afvalbeleidsplan voor de 
beeldvormende raadsvergadering van 29 april 2021 te agenderen. 
 
Inleiding  
Nederland is op weg naar een circulaire economie. Het afval-/grondstoffenbeleid van de gemeente 
kan daar een grote bijdrage aan leveren. Alle Nederlandse gemeenten zijn op weg naar de VANG 
doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof). Tijdens deze informele werksessie willen we graag met de 
raad praten over een nieuw afvalbeleidsplan voor Loon op Zand. 
 
We spreken over de landelijke ambities, we kijken waar Loon op Zand staat ten opzichte van 
vergelijkbare en omliggende gemeenten en wat de knoppen zijn waaraan gedraaid kan worden om te 
komen tot minder restafval en betere afvalscheiding. We kijken in de gehele breedte van het afvalveld, 
naar mogelijkheden en ontwikkelingen. We vragen aan de raad nog geen standpunten of besluiten. 
Het gaat om het informeren van de raad en inzichtelijk maken van ideeën, wensen en ambities die we 
vervolgens vertalen in het beleid voor de komende jaren. 
 
Nieuw afvalbeleid maken kan het best in samenwerking met onze inwoners. Daarom willen we ook 
graag in gesprek over de wijze waarop we inwonerparticipatie in het traject inpassen, om zo tot een 
optimaal resultaat te komen. 

 
Beoogd effect 
De raad mee te nemen en te informeren in het op te stellen Afvalbeleidsplan. 

 
Argumenten 
1.1 We willen graag input van de gemeenteraad om hiermee een nieuw afvalbeleid op te stellen. 
In de beeldvormende raadsvergadering informeren we de raad en maken we ideeën, wensen en 
ambities inzichtelijk, die we vervolgens vertalen in het beleid voor de komende jaren.  
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Kanttekeningen 
Geen. 
 
Afstemming met andere afdelingen/clusters: 
 
Ondernemingsraad: 

Adviesnota hoeft niet aan de ondernemingsraad te worden aangeboden. 

 
Personeel en organisatie consequenties: 

Nee 

 
I&A  

Nee 

 
Communicatie  

We communiceren op de gebruikelijke manier over de beeldvormende raadvergadering. 

 
Bestuurlijk-juridische aspecten 

Nee 

 
Financiën 

n.v.t. 

 
Bijlagen 
1. 2020.36649 Format beeldvormende raadsvergadering van 29 april 2021 afvalbeleidsplan 


	Adviesnota burgemeester en wethouders
	Onderwerp:
	Voorstel
	Openbare besluitenlijst
	Inleiding
	Beoogd effect
	Argumenten
	Afstemming met andere afdelingen/clusters:
	Ondernemingsraad:
	Personeel en organisatie consequenties:
	I&A
	Communicatie
	Bestuurlijk-juridische aspecten
	Financiën
	Bijlagen


