
 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstel nummer 20-153 / agendapunt 12.m.4 

 

Onderwerp: kaders evaluatie invoering Diftar 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 11 november 2020 

 

De raad, 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat: 

- Bij het uitstel van de invoering van Diftar met raadsvoorstel 190-122 op 12.09.2019 extra krediet is verstrekt voor 

communicaite en extra handhavingsacties en een (tussentijdse) evaluatie is toegezegd per 2022; 

- Zowel in de raad als tijdens wijktafels en gesprekken met raadsleden er veel zorgen zijn over zowel de invoering 

van Diftar als het behalen van de doelstelling omtrent restafvalreductie; 

- Volgens raadsvoorstel 19-122 en 20-153 de financiële risico’s van de invoering van Diftar groot zijn; 

- Bewoners via het variabele tarief invloed krijgen op de hoogte van hun afvalstoffenheffing i.c. deze lager kan zijn bij 

een goede afvalscheiding, maar hoger als er sprake is van onvoldoende scheiding. We dit als een stimulans zien. 

Het dient dan wel duidelijk te zijn dat de opbouw van het tarief effectief is en voldoende prikkel geeft. 

 

van mening dat:  

 Duidelijke kaders voorafgaand aan de evaluatie nodig zijn; 

 Meetbare doelen een evaluatie effectiever maken; 

 Aangegeven grote financiële risico’s aandacht en tijdig evalueren vereist; 

 De gemeenteraad haar kaders voor de evaluatie tijdig weergeeft voorafgaand hieraan; 

 

verzoekt het college om: 

1. Medio 2021 de kaders voor de evaluatie van Diftar aan de raad voor te leggen in meetbare eenheden en tijdslijnen. 

Gericht op het inzichtelijk maken van de successen en knelpunten in inzameling, scheiding, communicatie en 

tarifering, waarbij:  

o in ieder geval tot uitdrukking wordt gebracht of de verhouding basis- en variabel tarief een voldoende 

voordeel of een nadeel heeft opgeleverd voor onze inwoners; 

o De financiële risico’s voor de gemeente duidelijk in beeld zijn gebracht; 

o Aanbevelingen zijn opgenomen over eventuele verbeteringen; 

o Een afwegingsmatrix omtrent de afvalinzameling als gemeentelijke taak op te nemen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fracties van, 

 

ChristenUnie,   VVD,    LPM,    SP, 

 

Tony Noom   Wilfried Boonman  Wim Steketee   Huib Ghijsen 

Toelichting: 

Rapport Rijkswaterstaat over Afvalstoffenheffing 2020  

Evaluatierapport Diftar - Gemeente Hof van Twente 

Communicatieplan Diftar (bijlage bij raadsvoorstel 19-122) 

  

https://www.afvalcirculair.nl/publish/pages/182254/afvalstoffenheffing-2020-v1_1.pdf
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjLzrig6fXsAhUN1hoKHWsKAw8QFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fgemeenteraad.hofvantwente.nl%2Fdocumenten%2FOverig%2F11-evaluatierapport-diftar-2017-2018-1.pdf&usg=AOvVaw3m_nXdD8a3wSK8vJdbwvEV
https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/7873666/1/19-122_Bijlage_1__Communicatieplan_versie_besluitvorming_Diftar_versi_7_definitief

