
 

Motie 15 Programmabegroting 2023 Grofvuil   
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 10 november 2022 

 

Onderwerp: Programmabegroting 2023 Grofvuil 

 

Context: De gemeente Midden-Groningen streeft naar een schone, hele en veilige leefomgeving. In 
toenemende mate wordt er door afvalstortingen in buitengebieden en bij plaatsingen bij ondergrondse 
containers in het meer stedelijke gebied afbreuk gedaan aan dit streven. Veel inwoners storen zich 
hieraan. Het college geeft in haar programma aan te willen investeren in de openbare ruimte en 
leefomgeving. Afvalstortingen dragen daar niet aan bij. 

 

Constaterende: De gemeente eerder heeft aangegeven een extra bedrag van 120.000 euro aan 
opruimkosten kwijt te zijn. De gemeente in de begroting aangeeft dat er een voordeel van 119.000 
euro wordt verwacht door een hogere vergoeding van afvalstromen. Zowel aan de kostenkant en 
inkomstenkant mogelijkheden ontstaan door huishoudens de gelegenheid te bieden grofvuil eenmalig 
kosteloos aan te bieden.  

 

Verzoek het College: Binnen het afvalbeleid aan huishoudens de mogelijkheid te bieden om eenmalig 
grofvuil aan te bieden zonder heffing van kosten en na één jaar te evalueren of dit effect heeft gehad. 
De investering die dit vraagt te dekken uit de verwachte hogere opbrengst van grondstoffen.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Hoogezand, 10 november 2022 

Namens de fracties van de ChristenUnie, BBP, VVD, SP, PvdA, GroenLinks en D66 
 
Niels Joostens    Marieke Bos-Wu     Marjolein Vulpes     Joke Lesman     Thea van der Veen  
Roshano Dewnarain    Yannick Lutterop 
                                  

 

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  



 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2022 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 Mieke Bouwman 

Griffier 
 

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


