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OPLEGGER 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Besluit algemeen belang afvalinzameling scholen 
Verspreiden Nee 
Contactpersoon I. van Gelderen 
Eenheid Grondstoffen en Afvalstoffendienst 
E-mail i.vangelderen@gad.nl 
Kenmerk 19.0011195 
Datum 4 juni 2019 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  De gescheiden  inzameling van afval uit scholen (met uitzondering van 

restafval) te verklaren tot algemene belang 
Voorstel 2.  Dit besluit voor drie jaar te laten gelden, tot en met  31 december 2022 
Voorstel 3.   

 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 
Datum Ambtelijk 

afstemmingsoverleg 
Adviseren akkoord 

Datum Directie-overleg Adviseren  
Datum Portefeuillehoudersoverleg Adviseren  
Datum College Vaststellen  
Datum Gemeenteraad Vaststellen  
Datum Maak een keuze Maak een keuze  
Datum Maak een keuze Maak een keuze  
Datum Maak een keuze Maak een keuze  

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 
Om bewustwording over afvalscheiding en hergebruik te versterken worden komende jaren onder 
andere door gemeente en GAD educatieprogramma's op (basis)scholen aangeboden in combinatie 
met gescheiden afvalinzameling. Hiertoe is een besluit van de Gemeenteraad in het kader van de 
Mededingingswet nodig. 
 
Het besluit geldt alleen voor scholen, aangezien dit gekoppeld zit aan een educatietraject om 
bewustwording rondom afvalscheiding te vergroten. En doordat het afval  van scholen vergelijkbaar 
is met het afval uit huishoudens en dit in de zelfde route van huishoudelijk afval meegenomen kan 
worden. Verengingen en andere maatschappelijke instellingen is aan andere afvalstroom en liggen 
vaak niet in de route voor huishoudelijk afval waardoor de uitzondering van de mededingingswet 
niet voor deze organisaties gemaakt kan worden. En deze ook buiten dit besluit vallen. 
 
Aanvullend kunnen we vermelden dat er op dit moment onderzocht wordt op welke wijze de 
verenigingen en overige maatschappelijke instellingen in de regio Gooi en Vechtstreek ook 
aangesloten kunnen worden op gescheiden inzameling van grondstoffen en mee kunnen doen in 
een duurzame en afval loze samenleving. Welke  mogelijkheden hiervoor zijn, worden in later DO-
overleg besproken. 

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 
Bijlage 1.  Voorstel Besluit algemeen belang afvalinzameling scholen 
Bijlage 2.   

 


