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Onderwerp:

Kliko’s inruilen

Bijlage(n)

Geachte heer Van Voorst,
Naar aanleiding van uw onderstaande vragen van 14 november 2018 antwoorden wij u als volgt.
Omdat de grijze kliko’s vanaf volgend jaar nog maar één keer per vier weken worden geledigd,
zullen naar verwachting nogal wat inwoners hun kleine kliko willen laten inruilen voor een grote.
Dat omruilen kost € 25,22, zo blijkt uit een zoektocht van onze fractie op de website van de
gemeente.
Omdat dit omruilen het gevolg is van (overigens door ons ondersteund) gemeentelijk beleid, lijkt
het ons billijk om het omruilen eenmalig kosteloos te verzorgen.
Vraag:
Is het College het met ons eens? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het College bereid alsnog af te
zien van dit tarief en de inwoners hierover te informeren?
Antwoord:
Het College is het niet eens met de stelling.
Het nieuwe Grondstoffenbeleid van gemeente Meierijstad heeft als doel het behalen van de
speerpunten uit het Coalitieakkoord Meierijstad 2017-2022; Meierijstad heeft een ambitieuze
doelstelling op het gebied van circulaire economie: hergebruik van grondstoffen en afvalscheiding.
Afvalscheiding wordt gestimuleerd en beloond.
In het kader van bovenstaande speerpunten is het juist van belang om de burger te stimuleren om
nog beter het afval te scheiden, met de huidige inzamelmiddelen.
De gemeente zou een verkeerd signaal afgeven indien men de burger direct de mogelijkheid zou
geven om de huidige kliko gratis om te ruilen voor een grotere kliko. Daarnaast zou dit een
enorme kostenpost betekenen die momenteel niet in de begroting (en dus de tarieven) is
meegenomen.

Om te stimuleren dat de burger de afvalscheiding aangaat en om te voorkomen dat men direct
een grotere minicontainer wil aanschaffen, zijn de kosten voor het omruilen van de volume
minicontainers verschillend. Het omruilen van een kleine minicontainer (140 liter) naar een grote
minicontainer (240 liter) gaat € 55,- kosten. Het omruilen van een grote minicontainer naar een
kleine minicontainer gaat € 25,- kosten.
De ervaring uit het verleden (voormalig gemeente Veghel) is dat het verlagen van de
ledigingsfrequentie niet leidt tot problemen, maar dat de burger juist met het huidige volume van
de minicontainer de uitdaging aangaat en dat het lukt en dat niet veel volume omwisselingen
nodig zijn.
De komende maanden zal de burger informatie en tips aangereikt krijgen om nog beter het afval
te scheiden. De gemeente wil dat de burger de eerste 3 maanden van 2019 met de huidige
inzamelmiddelen haar best doet en zal ontdekken dat het kan. Het nieuwe inzamelsysteem is hier
namelijk op ingericht, waarbij de wekelijkse inzameling van GFT (gratis) een groot verschil zal
maken voor de burger.
Mocht het een burger toch niet lukken, dan kan men vanaf april 2019 de kliko omruilen voor een
grotere kliko. Maar wel tegen betaling. Gemeente Meierijstad wil immers goede afvalscheiding
stimuleren en belonen.
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