
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 6 oktober 2021

Betreft 
O Agendaverzoek

O College

Titel en datum van het stuk (+ link):
Digitale aftrap Week van het Afval

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ronald Rooijakkers (stadsdeelbeheerder), ronald.rooijakkers@groningen.nl, 050 367 6938 

Rick Pos (bestuursadviseur), rick.pos@groningen.nl, 050 367 6392

Korte samenvatting:
Op 2 juni 2021 heeft de raad in meerderheid een motie over afvalinzameling aangenomen waarin het 

college wordt opgeroepen in gesprek te gaan met inwoners, organisaties en ondernemers, en ideeën 

op te halen over het verbeteren van het afvalbeleid. De uitgangspunten hierbij zijn maximaal 

milieurendement en gemiddelde lagere lasten voor de afvalstoffenheffing. Voor de uitwerking van de 

motie wordt van 27 oktober t/m 5 november De Week van het Afval georganiseerd. In deze week 

gaat de organisatie actief de wijken en dorpen in om ideeën op te halen. Daarnaast worden 

aanvullende activiteiten georganiseerd en geven we inspiratie om tot minder afval te komen. 

Allemaal vanuit het doel om in 2030 restafvalvrij te zijn. De week van het afval wordt afgesloten 

tijdens Lets Gro in het Forum. In de motie wordt gevraagd om de raad te betrekken bij de gesprekken 

in de wijken en dorpen. Daarom wordt de raad uitgenodigd om mee te gaan naar de verschillende 

momenten bij winkelcentra, markten en bibliotheken. Locaties en tijden staan in het programma. 

Ter voorbereiding daarop is er op woensdag 13 oktober een korte (digitale) bijeenkomst om 

deelnemende raadsleden bij te praten. Tijdens de bijeenkomst wordt praktische informatie gegeven 

over het programma, de invulling en werkwijze en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee

mailto:ronald.rooijakkers@groningen.nl
mailto:rick.pos@groningen.nl


Doel van de activiteit
o Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O n.v.t.

Voorgeschiedenis
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/2-juni/16:30/Een-volgende-

stap-in-de-afvalinzameling-nav-collegebrief-Van-frequentie-naar-gewicht 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Korte praktische toelichting op de week van het afval en de rol die de raadsleden daarbij kunnen 

innemen.

Nadere informatie
https://gemeente.groningen.nl/afvalbeleid-in-de-gemeente-groningen 
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