Lijst Timmermans

Motie vreemd aan de orde van de dag.
Grondstoffenplan 2021/2026

De raad van Westerwolde in vergadering bijeen op woensdag 1 juli 2020.

Overwegende dat:





Volgens de beraadslagingen een meerderheid van de raad ervan overtuigd is dat bron- en
nascheiding van huishoudelijk afval de beste methode is.
Dit past binnen de duurzaamheidsvisie van Westerwolde.
Dit aansluit op de wensen van onze inwoners met betrekking tot afvalscheiding.
Er signalen uit de markt zijn dat een aanbesteding tot lagere tarieven en een even goede dan
wel betere service kan leiden.

Concluderende dat:







Het College niet kan aantonen dat de mogelijkheden van aanbesteden voldoende is
onderzocht.
In het bestaande voorstel ervan wordt uitgegaan, dat er een nieuwe milieustraat in Ter Apel
wordt gerealiseerd, terwijl er met aanpassingen ook gebruik kan worden gemaakt van de
aanwezige milieustraat.
Er ten aanzien van de definitieve kosten en nacalculatie van de inbesteder nog steeds geen
duidelijkheid kan worden verschaft.
Er mogelijk nog afval, conform een lopend contract met SUEZ, aan derden moet worden
geleverd, waarvan de (kosten-)consequenties niet inzichtelijk zijn.
De inzamelaar(s) niet meteen de werkzaamheden zal/zullen staken indien er op 1 januari
2021 geen duidelijkheid omtrent de inzameling is, en er dus tijd is om een
aanbestedingsproces te doorlopen.

Het college opdracht geeft:
1. Een grondstoffenplan 2021/2026 op te stellen met als uitgangspunt een goede service voor
onze inwoners tegen zo reëel mogelijke kosten, en passend binnen onze duurzaamheidsvisie.
2. In het grondstoffenplan de opties bron- en nascheiding en nascheiding uit te werken.
3. In het grondstoffenplan het uitgangspunt te nemen dat de werkzaamheden met betrekking
tot inzameling en verwerking aan de markt wordt aanbesteed. Waarbij de kosten en
werkzaamheden met betrekking tot de milieustraat separaat worden opgenomen, rekening
houdende met het eventueel gebruik van de bestaande faciliteiten.
4. Het grondstoffenplan zo spoedig mogelijk ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad.

En gaat over tot de orde van de dag.
Westerwolde, 1 juli 2020
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