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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de door u ingediende en aangenomen moties RM019-0006 Grondstoffenmarktplaats en RM0190038 Smartphone pas Saver wil ik u informeren over de stand van zaken en afhandeling.
RMQ19-0006: Grondstoffenmarktplaats
In deze motie verzoekt u het college om
- onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een “grondstoffenmarktplaats” om de lokale
afvalstoffen te matchen;
- daarbij in ieder geval te kijken welke schaalgrootte daartoe het meest geschikt is (gemeentelijk dan wel subregionaal)
- dit onderdeel te integreren in de duurzame doe-agenda die momenteel in wording is
- de raad in het 3e kwartaal van 2019 in te lichten over de mogelijkheden en kosten van de “grondstoffenmarktplaats”
en eventuele alternatieven om te werken aan circulariteit
De gemeente heeft een wettelijke taak waar het gaat om de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.
Daar waar het bedrijfsafval betreft is het aan de bedrijven, verenigingen en stichtingen om hier zelf een inzamelaar
naar keuze voor te benaderen en een overeenkomst mee af te sluiten.
Juist omdat dit onderzoek ook bedrijfsafvalstromen betreft en gezien de beschikbare ambtelijke capaciteit binnen de
gemeente is dit onderzoek vertaald in een afstudeeropdracht die uitgezet is via diverse kanalen en Hogescholen.
Inmiddels is met de Avans Hogeschool afgesproken deze opdracht in te brengen in de “ Specialisatie” binnen hun
opleiding waarbij er met 4 studenten aan gewerkt wordt in het kader van een onderzoek “Resource Recovery.
De opdracht start per februari 2020 waarna verwacht wordt dat rond de zomerperiode de resultaten van het onderzoek
gepresenteerd kunnen worden aan de gemeenteraad. Via dit traject worden studenten in de gelegenheid gesteld aan
een praktijkopdracht te werken. Dit leidt niet tot extra kosten.
RMQ19-0038 Smartphone pas Saver
In deze motie verzoekt u het college om:
- Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de SAVER-pas te digitaliseren, zodat met een smartphone toegang
verkregen kan worden tot de ondergrondse containers en andere diensten van SAVER.
- de raad uiterlijk in december 2019 van de uitkomsten van dit onderzoek op de hoogte te brengen.

Saver is gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken dat met een smartphone toegang kan worden verkregen tot
ondergrondse containers.
De leveranciers van toegangssystemen voor ondergrondse containers zijn momenteel bezig om dit technisch mogelijk
te maken. Er is echter nog geen oplossing die kan worden toegepast wat het ook lastig maakt om een indicatie te
geven hoe lang het gaat duren. Zodra hier wel oplossingen geboden kunnen worden zal Saver de gemeenten hierover
informeren. Uiteraard wordt u hier dan ook in meegenomen.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met J.C. Verbruggen MSc,
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277408.
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