
 

 
Amendement Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 
 

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 19 december 2019; 
 
Gelezen het raadsvoorstel Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019; 
 
Constaterende dat: 
 De eenmalige kosten voor de in het Actieplan, als nieuwe maatregel, opgevoerde 

voedselrestencampagne, € 200.000 bedragen. 
 In het kader van deze campagne, die erop gericht is om het relatief grote aandeel keukenafval in 

het fijn restafval te verminderen, alle Vlaardingse huishoudens bezocht worden waarbij onder 
meer een voedselrestenbakje wordt uitgereikt en afval adviezen worden gegeven. 

 Deze maatregel, naar verwacht, een reductie van 10 kg restafval per inwoner per jaar oplevert. 
 De eenmalige kosten voor de, in het Actieplan, als nieuwe maatregel opgevoerde intensivering 

van de communicatie (inclusief participatie, educatie), € 40.000 bedragen en de structurele kosten 
€ 165.000 per jaar. 

 Deze maatregel, naar verwacht, een reductie van 9 kg (3%) restafval per inwoner per jaar 
oplevert.  

 
Overwegende dat: 
 De voedselrestencampagne gezien kan worden als een vorm van communicatie.  
 De voedselrestencampagne en intensivering van de communicatie samengevoegd zouden 

kunnen worden tot 1 communicatiemaatregel. 
 Het wenselijk is daarmee de kosten van  € 200.000 voor de voedselrestencampagne te laten 

vervallen zodat het mogelijk wordt de verhoging van de gemeentelijke kosten per huishouden, als 
gevolg van alle nieuwe maatregelen, thans becijferd op € 7,- per huishouden per jaar (na 3 jaar  
€ 5,- per huishouden) te verlagen naar direct € 5,- per huishouden per jaar.     

 Dit financieel mogelijk blijkt door het eerste jaar alleen te focussen op de voedselrestencampagne 
als onderdeel van de maatregel ‘Intensivering Communicatie’. 

 
Besluit: 
 Het voorgenomen raadsbesluit: 

 ‘Vaststelling van het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019’  

 
Te wijzigen naar: 
 
‘Vaststelling van het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 waarbij de voorgestelde nieuwe 
maatregelen ‘Voedselrestencampagne hele gemeente’ en Intensivering communicatie (inclusief 
participatie en educatie) worden samengevoegd tot de maatregel ‘Intensivering communicatie 
(inclusief, educatie)’. De eenmalige kosten van € 200.000 voor de voedselrestencampagne komen te 
vervallen waardoor de verhoging van de gemeentelijke kosten per huishouden direct uitkomt op € 5,- 
per huishouden per jaar.’ 
 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
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