
   

Motie 
 

 Onderwerp Afval 

 

Datum 14 juni 2022 

  

  

Registratienummer  

   

   
 

 
De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 14 juni 2022, 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
 
gehoord de beraadslagingen, 
 
overwegende dat: 
-    Het nieuwe beleid inzake afvalscheiding, ophaalfrequentie en locaties van    
     afvalbakken (in het buitengebied) in principe niet verkeerd is; 
-    Dit nieuwe beleid wel leidt tot meer illegale afvalstort, met name bij grote  
     afvalcontainers en in het buitengebied; 
-    Dit nieuwe beleid tevens leidt tot omruilkosten van containers voor inwoners die de  
     verminderde ophaalfrequentie met een kleine grijze container niet meer kunnen  
     overbruggen en derhalve genoodzaakt zijn om een grote grijze container aan te  
     schaffen; 
- Met name oudere inwoners niet meer in staat zijn grof huishoudelijk afval zelfstandig 

naar de gemeentelijke stortplaats te brengen; 
- Handhaving met de huidige formatie en de grote oppervlakte van onze gemeente al 

tijden niet meer adequaat is; 
 
verzoekt het college: 
over te gaan tot de volgende maatregelen: 
1.  Een eenmalige gratis omruil van de grijze container voor die inwoners, die door de 

lagere ophaalfrequentie genoodzaakt zijn om over te gaan tot een grotere grijze 
container 

2. Uitbreiding van het aantal handhavers met twee personen, elk voor een aanstelling 
van 24 uur per week. De kosten daarvan moeten worden gedekt uit de 
afvalstoffenheffing, bij voorkeur uit de verminderde kosten van het opruimen van 
illegale afvalstort en uit de opgelegde boetes voor illegale afvalstort; 

3. Daadwerkelijk over te gaan tot gerichte cameracontrole op plekken waar illegale stort 
plaatsvindt; 

4. In overleg met Twente Milieu na te gaan of het een- of tweemaal per jaar aan huis 
ophalen van grof vuil mogelijk is, wat daarvan de (extra) kosten zijn en hierover de 
raad door middel van een raadsbrief te informeren. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ingediend door: 
O. Bordes   
PvdA   
 
 



Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente d.d. 14 juni 2022 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
 
 
mr. A. Venema  drs. H.A.M.  Nauta-van Moorsel MPM 


