Voorzitter, leden van de raad
Vanavond staat dan eindelijk de besluitvorming op de agenda over het afvalbeleid.
Ik zal een aantal hoofdzaken benoemen die voor onze fractie van belang zijn geweest om tot een
standpunt te komen. Ook zal ik een aantal andere losse opmerkingen plaatsen al of niet met
betrekking tot het amendement.
De SVP heeft in het voortraject aangegeven de keuze voor het omgekeerd inzamelen te steunen. Nu
we in onze gemeente in de fase zitten om dit ook daadwerkelijk te gaan invoeren moet de raad nog
een definitief JA geven. Voor de SVP is het geen optie om TEGEN uw voorstel te stemmen. Wat het
college ons presenteert is een uitwerking van wat de raad via de raadsbrede aangenomen motie
heeft gevraagd. Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ kan de goedkeuring krijgen van onze fractie.
Wij willen de hele transactie op een positieve manier beschouwen en zullen het vervolg kritisch
volgen. Daar waar problemen zijn zullen die moeten worden opgelost in samenspraak met
belangengroepen of individuele burgers. Het moet voor onze gemeente een uitdaging zijn om van de
gekozen vorm van afval inzamelen een succes te maken. Zaken als foeteren op wethouders, foeteren
op raadsleden en van te voren al hele grote problemen zien of voorspellen daar ben ik persoonlijk
niet zo van onder de indruk. Er zijn een aantal burgers die hun energie stoppen om de politiek te
helpen. En er zitten goede ideeën tussen die het verdienen om onderzocht te worden. Alle
waardering voor deze kritische meedenkende burgers. Al te negatieve geluiden of ongenuanceerde
opmerkingen zijn in deze fase niet zo doeltreffend wat de SVP betreft. Wij willen uitgaan van
VERTROUWEN, EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID, (geen rommel op straat) DANKBAARHEID,
RENTMEESTERSCHAP (goed omgaan met schepping) en BURGERSCHAP (elkaar zo nodig helpen bij de
uitvoering). We moeten er als inwoners, burgers en bestuurders wat van gaan maken. En we moeten
ons ook de tijd en gelegenheid geven om kinderziektes in het proces te laten genezen. Tot zover in
hoofdlijnen het standpunt van de SVP.
Vervolgens nog een aantal losse opmerkingen.
Eens met verordening en tarieven. Een grote groep burgers lijkt me wel tevreden over de plannen.
Een aantal plaatsen voor luiers en incontinentie materiaal is prima. De strekking van het
amendement en de oplossingen die worden aangedragen daar kan de SVP mee leven. Actieve
enthousiaste burgers en mogelijk ook werklozen inzetten om knelpunten op te lossen. Het is fijn om
wat voor elkaar te betekenen. Sociale vaardigheden kunnen verder worden ontwikkeld. Eens op
visite bij een ouder familielid of kennis en een bakkie koffie krijgen na het wegbrengen van het afval
lijkt me een zinvoller tijdbesteding dan maar elke dag hangen en verslaafd zijn aan je mobiel. Er zijn
mogelijkheden genoeg om werk te maken van ons burgerschap en als tevreden burgers rond te
lopen op deze aarde en deze aarde leefbaar en schoon te houden voor ons nageslacht.
Tot zover

