RAAD

AMENDEMENT 2020-01-8C
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 19.0000080
Onderwerp: Nieuwe koers afvalscheiding - keuzenota incl. andere opties
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 27-01-2020,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. Tijdens de commissievergadering door de wethouder is aangegeven dat we pas
een definitief besluit nemen omtrent het invoeren van het recycle-tarief
gelijktijdig met het voorleggen aan de raad van het nog op te stellen
investeringsplan;
2. Op pagina 13 van het koersdocument in de tabel is te zien dat de Raad door
vaststelling van het koersdocument besluit over de voorgestelde koers;
3. Het koersdocument geen keuzes bevat voor eventueel andere systemen of
optimalisatie,
van mening dat
1. De Raad met vaststelling van het koersdocument 'Op naar 60 kilo restafval 20192025', naast de doelstelling van 60 kilogram restafval in 2025, kiest voor
invoering van het recycle-tarief;
2. Het te nemen besluit niet overeenkomt met het door de wethouder geschetste
vervolgproces tijdens de commissievergadering;
3. Zonder uitvoeringsplan en investeringsplan geen aangepaste koers of
doelstellingen kunnen worden vastgesteld;
4. De gemeenteraad een keuze moet kunnen maken welke koers er uiteindelijk gaat
komen,
besluit het voorgesteld besluit als volgt aangepast vast te stellen
1. Dg voorgcstcldc koers voor do afvalscheiding 'Op naar 60 kilo restafval
■20-19-2025' vost te stellen;
1. Een budget van € 60.000 beschikbaar te stellen ten behoeve de uitwerking van de
voorgestelde koers voor de afvalscheiding 'Op naar 60 kilo restafval 2019-2025';
2. De uitgewerkte voorgestelde koers, incl. de mogelijkheden voor nascheiden
en optimalisatie van het huidige systeem als keuze aan de raad voor te
leggen, het uitvoeringsplan en het investeringsplan te zijner tijd ter
vaststelling voor te leggen;
3. De 6e wijziging van de programmabegroting 2020-2023 vast te stellen.
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