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De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 16 december 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 
gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:
• Er in de raad van 10 juni 2021 is gekozen voor het recycle tarief;
• Bij punt 3 van het besluit staat: "Het maatwerk voor specifieke doelgroepen verder uit te werken. Dit 

maatwerk meenemen in het voorstel Verordening Afvalstoffenheffing 2022";
• Tijdens de raad van 25 november 2021 en de voorbereiding daarvan is gebleken dat dit maatwerk 

voorstel niet is gedaan, maar pas in januari komt, wanneer de nieuwe tarieven al zijn ingegaan;
• Uit antwoorden op vragen bleek dat wij in dat voorstel geen maatwerk kunnen verwachten voor niet-

medische doelgroepen die buiten de kwijtschelding vallen van de "Verordening Afvalstoffenheffing 
2022”;

• Dit ongunstig kan uitpakken voor ouders met kinderen in de luiers;

• Er in Nijmegen al een luierrecycling installatie is ontwikkeld, maar HVC in de informatiebijeenkomsten 
meldde hier niks mee te kunnen omdat dit nog een pilot zou zijn;

• Na de raadsbehandeling is gebleken dat het bedrijf dat deze installatie heeft ontwikkeld, heeft 
aangegeven klaar te zijn voor verdere uitrol in Nederland;

• Dit bedrijf ook aangeeft dat de ontwikkeling van een dergelijke installatie bij HVC een aantal jaar in
beslag zal nemen, maar wel rendabel is.

Overwegende dat:
• We in Nederland en dus ook in onze gemeente steeds meer "werkende armen" hebben die buiten 

bestaande toeslagen- en kwijtscheldingsregelingen vallen;
• We in onze huidige wetgeving geen mogelijkheid hebben deze groep extra te ondersteunen bij 

gemeentelijke heffingen, maar er wel andere mogelijkheden kunnen worden geboden om luierafval 
apart aan te bieden;

• Het recyclen van zo veel mogelijk afvalstromen ons doel moet zijn, dus ook van luiers, maar het nog 
wel even zal duren voordat dit mogelijk is;

• Er ook mensen zijn, die weliswaar voldoende middelen hebben, maar uit milieuoverwegingen graag 
luiers zouden willen recyclen; 

• Wij op dit moment deze groep niet kunnen faciliteren.

Verzoekt het college:
1. Zolang luierrecycling niet gerealiseerd is, in het voorstel "maatwerk voor specifieke doelgroepen" dat 

we in januari krijgen, opnemen dat de inwoners in elke kern de mogelijkheid krijgen hun luierafval op 
een centrale locatie in te leveren;

2. Met de mede-aandeelhouders gezamenlijk op te trekken naar de aandeelhoudersvergadering van HVC 
om hen te bewegen zo snel mogelijk het traject te starten voor het realiseren van een luierrecycling in 
onze regio.
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