Regnr.: 2016

Motie ‘Green Bag’

Motie behorende bij de begroting 2017
De raad van de gemeente Montferland in vergadering bijeen d.d. 10 november 2016.
Gelet op:
- het wettelijke belang van een efficiënte en correcte afvalverwerking;
- het streven naar een optimaal serviceniveau naar onze inwoners.
Constaterende dat:
- veel inwoners in het snoeiseizoen hun duobak aanbieden met vooral groenafval;
- inwoners betalen voor het aanbieden van hun duobak, waarbij het tarief is opgebouwd door
de aanname dat er een aanzienlijke hoeveelheid restafval in de duobak aanwezig is;
- er geen aantrekkelijk alternatief is om alleen groenafval aan te bieden.
Overwegende dat:
- bij inwoners wel degelijk behoefte bestaat om op piekmomenten alleen groenafval aan te
bieden;
- niet alle inwoners beschikken over een auto met aanhanger om het groenafval naar het
aanbiedstation te brengen;
- met enige regelmaat dumping van groenafval plaatsvindt in bosgebieden en bermen in het
buitengebied, wellicht te wijten aan het ontbreken van goede alternatieven voor het
aanbieden van groenafval;
- bij andere gemeenten goede ervaringen zijn met alternatieve wijzen van het aanbieden van
groenafval door middel van het systeem ‘Green Bag’, waarbij inwoners voor een klein
bedrag een bigbag kopen, om die vervolgens te vullen met groenafval en aan de weg aan te
bieden op afgesproken tijdstippen.
Roept het college op om:
- te onderzoeken of het systeem ‘Green Bag’ (zie bijvoorbeeld ,
http://www.rheden.nl/Inwoners/Afval/Tuinafval_Green_Bag ) in onze gemeente kan
worden ingevoerd en welke kosten dat met zich meebrengt;
- in het 1e kwartaal van 2017 de resultaten van dit onderzoek aan de raad te presenteren en
deze resultaten zo mogelijk in te brengen in het onderzoek naar 1 inzamelmethode in het
nieuwe RDL gebied;
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties: Partij van de Arbeid en D66,
H.A.T.M. Jansen

G.J.M. Mijnen

Deze motie is aangenomen / verworpen in de raadsvergadering van 10 november 2016.
‘s- Heerenberg, 10 november 2016
De loco-griffier,
E.H.A. Peters

Regnr.: 2016

Motie ‘cursus Politiek Actief’

Motie behorende bij de begroting 2017
De raad van de gemeente Montferland in vergadering bijeen d.d. 10 november 2016.
Gelet op:
- de aankomende verkiezingen voor de gemeenteraad in 2018;
- dat een goede volksvertegenwoordiging afhankelijk is van een kwantitatief en kwalitatief
goede kandidatenlijst;
- dat het succes van wijk en kerngericht werken samenhangt met het enthousiasme van
deelnemers in de wijk- en dorpsraden.
Constaterende dat:
- er een behoorlijke afstand is tussen volksvertegenwoordigers en kiesgerechtigden;
- er hierdoor weinig animo is bij inwoners om zich verkiesbaar te stellen;
- dit lage animo te wijten kan zijn aan onbekendheid met het interessante vak van
volksvertegenwoordiger.
Overwegende dat:
- de betrokkenheid van inwoners bij de lokale politiek kan toenemen;
- er mogelijkheden zijn om met bijeenkomsten en een cursus inwoners te interesseren in de
lokale politiek en om zich verkiesbaar te stellen;
- een dergelijke cursus (gesubsidieerd) wordt verzorgd door ProDemos – Huis voor
democratie en rechtsstaat;
Roept het de raad op om:
- een cursus ‘Politiek Actief’ te organiseren voor inwoners van onze gemeente met interesse
in de lokale politiek;
- als politieke partij mee te werken aan de uitvoering door o.a. voor korte tijd een stageplek
beschikbaar te stellen voor geïnteresseerde inwoners;
- de kosten van de cursus ten laste te brengen van het algehele opleidingsbudget van de raad;
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties: Partij van de Arbeid, D66 en Lijst Groot Montferland,
H.A.T.M. Jansen

G.J.M. Mijnen

H.J. Groote

Deze motie is aangenomen / verworpen in de raadsvergadering van 10 november 2016.
‘s- Heerenberg, 10 november 2016
De loco-griffier,
E.H.A. Peters

