
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  1 juli 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  H.J. Scholten 

Voor informatie:  Eef Agteresch, Openbare Ruimte 

Onderwerp:  Omruilactie minicontainers 

 

1. Aanleiding 

In de commissie Fysiek van 29 januari 2014 en daarna in de gemeenteraadsvergadering van 

18 februari 2014 is er door de raad gevraagd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 

om een eenmalige omruilactie te houden voor minicontainers. Het gaat hierbij om een actie om 

van grote naar kleine minicontainers te gaan. 

2. Inhoudelijke mededeling 

De fractie van D66 heeft gevraagd om een omruilactie, waarbij de inwoners van Hof van 

Twente gratis hun grote (240 liter) container kunnen ruilen voor een kleine (140 liter) container. 

Dit om de inwoners te stimuleren om de containers om te wisselen. De gedachte hierbij is dat 

door het gebruik van een kleinere container er beter afval gescheiden wordt, maar ook dat de 

kosten voor de gebruikers zullen dalen. In de commissie Algemeen van 24 juni heeft de fractie 

van D66 een motie ingebracht over dit onderwerp. Onder toezegging van deze memo door de 

portefeuillehouder is de motie ingetrokken.  

 

Om te kijken of dit een goede oplossing is moet eerst in beeld gebracht worden hoeveel 

containers het zou kunnen betreffen. Daarvoor het volgende overzicht: 

 01-01-2013 01-01-2014 

Aansluitingen 13573 13604 

Aansluitingen met meer dan 

1 grijze container 

258 243 

Kleine containers (140 l) 6147 6280 

Grote containers (240 l) 7644 7502 

Gedeelde containers (240 l) 29 29 

Gft containers (140 l) 11852 11887 
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Hieruit blijkt dat bijna de helft van het aantal percelen beschikt over een kleine restafval 

container en dat dit aantal in de loop van het jaar is toegenomen, ongeveer 140 kleine 

containers meer aan het eind van 2013. 

 

Argumenten voor een actie gratis ruilen afvalcontainer: 

- Het is voor de burger goedkoper om één of meerdere containers te ruilen en dus zullen ze 

dat eerder gaan doen. 

- Als men een kleine container heeft gaat men vanzelf meer nadenken over het scheiden 

van afval. 

- Een kleinere container kost minder dus is het voor de inwoners voordeliger om een kleine 

container te gebruiken (besparing 2014 plm. € 32,00). 

 

Argumenten tegen een actie gratis ruilen afvalcontainer: 

- Op dit moment is nog niet duidelijk welke richting wij op gaan met het afval- of grond-

stoffenbeheer (hoe groeien we naar een afvalloos Twente). Mocht er in de toekomst 

overgegaan worden op een zogenaamde grondstoffenton of omgekeerd inzamelen dan is 

het verstandig om bij de woningen grote containers te hebben. De bestaande grote 

containers hoeven dan alleen maar een nieuw deksel te krijgen. Dit is stukken goedkoper 

dan een nieuwe container bij elke woning uit te zetten. 

- Al deze extra wisselingen betekenen ook extra inspanningen voor de cluster belastingen 

(alle wisselingen moeten doorgevoerd worden in de belastingadministratie, aanslagen 

gecorrigeerd en opnieuw opgelegd). 

- Hoe moet je omgaan met mensen die in de afgelopen tijd (sinds de invoering van 

gescheiden KVM inzameling of huis-aan-huis-inzameling) hun container al wel hebben 

gewisseld. Moet je hiervoor een compensatie invoeren en betaalde kosten allemaal weer 

terugbetalen of wordt deze burgers “gestraft” voor hun door de gemeente gewenste 

gedrag? 

 

Kosten/baten: 

- De actie moet naar elke burger individueel gecommuniceerd worden. Anders komt er later 

discussie in de trant van “Ik wist niet dat het toen gratis was. De gemeente heeft mij dat 

niet bericht”. De kosten van een dergelijke mailing zal rond de € 7.500,00 (€ 1,00 per 

adres) bedragen. 

- De kosten voor het omwisselen zijn relatief hoog, ca. € 75 per container. Nu wordt daarvan 

€ 24,90 bij de gebruiker in rekening gebracht. Als er veel gebruik gemaakt gaat worden van 

de omwisselactie is het de vraag hoe dit logistiek allemaal geregeld moet worden en/of 

daarvoor nog een derde ingeschakeld moet worden. Veel extra interne of externe uren 

derhalve. 

- De kosten van de omwisseling zijn binnen één kalenderjaar weer terugverdiend en vormen 

dus niet de belemmering voor het inwisselen. Milieu- en/of financieel bewuste burgers 

hebben inmiddels al omgeruild.  

- De meeste mensen die gebruik zullen maken van de mogelijkheid scheiden hun afval al 

goed, daarom zullen de stortkosten niet afnemen. Wel zullen de opbrengsten uit de 

afvalstoffenheffing afnemen. 

 

Rekenvoorbeeld: 

In 2013 zijn er ongeveer 140 containers omgewisseld van groot naar klein. Stel dat er door het 

gratis omruilen in 2014 500 containers omgewisseld worden dan zijn de kosten: 

Mailing naar alle adressen:    € 7.500 

Ruilen van containers 500 x  € 75:   € 37.500 

Minder opbrengst afvalstoffenheffing 100 * € 32,40: € 16.200 (jaarlijkse kosten) 

Afname stortkosten nagenoeg € 0. 

Totale kosten voor het eerste jaar:   € 61.200 
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3. Conclusie 

Gezien de ontwikkelingen op dit moment rond de toekomst van het afval- of grondstoffen-

inzamelen (afvalloos Twente) is het niet verstandig om nu een gratis ruilactie op te zetten. 

Mocht dit wel wenselijk zijn dan is het verstandig om eerst zekerheid te hebben over de 

toekomst van de inzameling. Eind 2014 is helder hoe de afvalinzameling in de regio er in de 

toekomst uit komt te zien. Daarna wordt het beleid voor Hof van Twente ontwikkeld en daarop 

kunnen dan de inzamelmiddelen worden aangepast. 

 

 

 

 


