
AMENDEMENT  
Raadsvergadering:  23 november 2020  

Onderwerp:  Best-tas  

Agendapunt:  Afval- en Grondstoffenplan gemeente 

Lochem 2021-2025  

Indiener:  

Mede-indieners:  

PvdA  

CDA, Meedenken met Lochem  

De raad van Lochem in vergadering bijeen,  

gehoord de beraadslagingen,  

Overwegende dat:  

1. De BEST tas een relatief duur inzamelmiddel is.  

2. Voor de BEST tas alternatieven zijn zoals, inzameling bij afvalbrengpunten, afgifte 

kringloopbedrijf, online 2e hands marktplaatsen, rommelmarkten, repaircafe’s. Maar 

ook de reguliere papier, PMD, kleding en restafvalcontainers.  

3. Het raadsvoorstel op dit onderdeel verrijkt dient te worden.  

4. De kostenbesparing ten gunste komt van de post onvoorzien zoals opgevoerd in 

beslispunt 4.  

 

Besluit:  

Het volgende beslispunt toe te voegen:  

Per 1 april 2021 wordt afvalinzameling middels de BEST-tas beëindigd.  

Besluit:  Aangenomen (19V – 4T)  

Datum besluit:  23 november 2020  

 



MOTIE  
Raadsvergadering:  23 november 2020  

Onderwerp:  Openingstijden afvalbrengpunt  

Agendapunt:  Afval- en Grondstoffenplan gemeente 

Lochem 2021-2025  

Indiener:  

Mede-indieners:  

PvdA  

CDA, Meedenken met Lochem  

De raad van Lochem in vergadering bijeen,  

gehoord de beraadslagingen,  

Overwegende dat:  

- Het afvalbrengpunt Lochem thans de volgende openingstijden heeft. Door de week 

dagelijks van 08.00 tot 17.00 uur en op zaterdagen van 09.00 tot 13.00 uur.  

- Het voor het serviceniveau aan de inwoners goed zou zijn indien met verruiming 

van openingstijden van het brengpunt Lochem in avonduren en/of weekend 

geëxperimenteerd gaat worden..  

 

Spreek uit dat:  

1. In 2021 een ruime proef wordt gehouden met verruimde openingstijden van het 

afvalbrengpunt Lochem, zowel in avonduren als in het weekend.  

2. Na afloop van de proef deze wordt geëvalueerd door het college, waarna 

resultaten, evaluatie en advies college, voorgelegd worden aan de raad, voorafgaand 

aan het opstellen van de Verordening afvalstoffenheffing 2022.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Besluit:  Aangenomen (16V – 7T)  

Datum besluit:  23 november 2020  

 



AMENDEMENT  
Raadsvergadering:  23 november 2020  

Onderwerp:  Inzameling restafval 1 x 4 weken  

Agendapunt:  Afval- en Grondstoffenplan gemeente 

Lochem 2021-2025  

Indiener:  

Mede-indieners:  

PvdA  

CDA, Meedenken met Lochem  

De raad van Lochem in vergadering bijeen,  

gehoord de beraadslagingen,  

Overwegende dat:  

1. Het college voorstelt de ledigingsfrequentie restafval in kernen te verlagen van 

eens in de vier weken naar eens in de acht weken.  

2. Hiermee het service niveau van de gemeentelijke afvalinzamelingen 

onaanvaardbaar versoberd wordt.  

3. Het raadsvoorstel op dit onderdeel gecorrigeerd dient te worden.  

4. De correctie zorgt voor een kostenverhoging.  

5. Deze kostenverhoging ten last gaat van de post onvoorzien zoals opgevoerd in 

beslispunt 4.  

 

Besluit:  

Beslispunt 2.1 de oorspronkelijke tekst:  

- De frequentie van huis aan huis inzameling van het restafval in de kernen te 

verlagen naar 1 keer per 8 weken en de frequentie van huis aan huis inzameling 

van het restafval in het buitengebied (“inzamelen op maat”) te verlagen naar 1 

keer per 4 weken.  

 

Te vervangen door:  

- De frequentie van huis aan huis inzameling van het restafval in de kernen op het 

niveau 1 keer per 4 weken te houden en de frequentie van huis aan huis 

inzameling van het restafval in het buitengebied (“inzamelen op maat”) te verlagen 

naar 1 keer per 4 weken.  

 

Besluit:  Aangenomen (19V – 4T)  

Datum besluit:  23 november 2020  

 


