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B en W Uitgelicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze
samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een
beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Regeling incontinentiemateriaal, medisch afval en maatwerk
De veranderingen in de afvalinzameling die per 1 januari 2019 worden ingevoerd, hebben grote gevolgen voor
kwetsbare groepen in onze gemeente. De gemeenteraad heeft in een motie aangegeven dat het niet voor
iedereen mogelijk zal zijn om de hoeveelheid restafval te reduceren tot in eerste instantie 75 kg per inwoner per
jaar en later tot 30 kg per inwoner per jaar.
Inwoners met medisch afval en incontinentiemateriaal hebben meer restafval en zijn hierdoor duurder uit. Het
wegbrengen van restafval kan tevens problemen opleveren voor inwoners met beperkte mobiliteit door
bijvoorbeeld een medische beperking of ouderdom. Voor deze kwetsbare groepen inwoners hebben we een
oplossing gevonden, zodat ook zij hun restafval kunnen verminderen en wegbrengen, en niet tegen hoge
kosten lopen. Om afvalscheiding zo goed mogelijk te bevorderen willen wij ook babyluiers alvast apart
inzamelen.
Wij hebben de informatienota Regeling incontinentiemateriaal, medisch afval en maatwerk opgesteld waarin
voor de drie kwetsbare doelgroepen regelingen zijn uitgewerkt.
▪ Inwoners met luiers en incontinentiemateriaal de mogelijkheid bieden dit gescheiden aan te leveren bij
brengvoorzieningen (per kern tenminste één container) en daarbij gratis speciale zakken verstrekken waarin
zij het materiaal moet aanleveren.
▪ De afvalcoach van Avri inzetten voor inwoners met beperkte mobiliteit die het afval zelf niet weg kunnen
brengen en niemand in hun sociale kring hebben om hen hierbij te helpen.
▪ Inwoners met medisch afval de mogelijkheid bieden om beroep te doen op 52 gratis inworpen in de
ondergrondse container voor restafval.
Het voorstel aan de gemeenteraad komt op 27 november in de RTG en op 13 december in de
raadsvergadering.

College
Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas met zijn pieten naar Wamel. Burgemeester Vincent van Neerbos
ontvangt de goedheiligman rond 17.00 uur in het VTC.
Zondag 18 november rond 12.30 uur komt de Sint aan in Beneden-Leeuwen aan de vertrouwde havenkade.
Ook hier zal burgemeester Vincent van Neerbos de Sint met zijn pieten inhalen.

(Deze B en W Uitgelicht bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten van de laatste
collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van besluiten uit eerdere collegevergaderingen.
De publicatie van een samenvatting in B en W Uitgelicht wordt namelijk regelmatig één of twee weken uitgesteld, omdat de
gemeente eerst direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct betrokkenen via
de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan).

