Agenda inforaad 8 november 2018
Tijd

Activiteit

Wie

20.00 uur
20.00 – 20.30 uur

opening
Presentatie wethouder nascheiding van plastic en
drankenkartons per 2020

20.30 uur – 20.55

vragen en discussie

Burgemeester
Wethouder Weststrate
en ambtelijke
ondersteuning
Wethouder Weststrate

20.55 - 21.10 uur

Presentatie Gezondheidsbeleid

21.00 - 21.15 uur

Presentatie ‘Alles is gezondheid’ Vitale en gezonde
inwoners Borsele.

Wethouder M. van de
Plasse
G. van Bambost & J
Buijze

21.15-21.25 uur

Doorkijk toekomst / Waar willen wij als gemeente
komende periode extra aandacht aan besteden;

Wethouder van de
Plasse

Hebben we nog aanvullende speerpunten die we
als raad belangrijk vinden dat deze worden
opgepakt in Borsele?
21.25- 21.55
21.25-21.35 uur
21.35-21.45 uur
21.45-21.55 uur

Toelichting speerpunten
Preventie Genotmiddelen
Bewegen en Gezond gewicht
Betere mentale gezondheid en psychosociale
problematiek

E. van Keulen, Indigo,
J. Buijze, G. van
Bambost, R.
Schreijenberg

21.55- 22.00 uur

Afsluiting, doorkijk naar kaderstellende raad 22
nov.

Wethouder M. van de
Plasse

22.00 uur

sluiting

Burgemeester

Na afloop vergadering
Gezond hapjes
Alcohol vrije cocktails

Toelichting op de onderwerpen
A. Nascheiding Afval
Huidige situatie inzameling en verwerking
In Zeeland kennen alle gemeenten nu de zogenaamde bronscheiding van plastic
verpakkingsafval en drankenkartons (PD-afval). Wij vragen de burgers thuis (aan de bron) het PDafval gescheiden te houden en apart aan te bieden voor inzameling. Het Openbaar Lichaam
Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) heeft een contract met SUEZ voor verwerking van PDafval met SUEZ Nederland tot en met 31 december 2019 met opties voor verlengen. Voor
verwerking van het Zeeuwse restafval heeft het OLAZ een contract met AVR in Rozenburg tot 31
december 2022 met opties tot verlenging. Het restafval wordt in Rozenburg bij AVR en bij
onderaannemer SUEZ in Roosendaal verbrand met energieterugwinning.
Nascheiding
Vanaf 2020 is het voor OLAZ mogelijk gebruik te maken van de nascheidingsinstallatie bij onze
contractpartner AVR in Rozenburg waar drankenkartons, plastic verpakkingen maar ook andere
plastics uit het restafval kunnen worden gescheiden. Na scheiding worden deze fracties onder

regie van AVR gesorteerd en/of vermarkt. Als OLAZ kiest voor de optie nascheiding is een
voorwaarde van AVR dat dit restafval niet al brongescheiden is, omdat de kosten van het scheiden
op dat moment te hoog zijn ten opzichte van het verwachtte rendement dat dan nog behaald kan
worden.
AVR zal voor bestaande klanten zoals OLAZ geen kosten in rekening brengen voor het
nascheiden, sorteren en vermarkten van de gescheiden fracties. De gemeenten doen expliciet
afstand van hun rechten op vergoeding door het Afvalfonds. Uit het restafval wordt bij nascheiding
minimaal 11% PD gehaald, van deze hoeveelheid wordt 78% gerecycled. AVR wil uiterlijk 1
januari 2019 weten of/welke OLAZ gemeenten gebruik willen maken van dit aanbod, anders zal de
beschikbare capaciteit in de nascheidingsinstallatie met andere gegadigden worden ingevuld.
De voor- en nadelen van bronscheiding versus nascheiding zijn voor Borsele in kaart gebracht.
Er zijn 4 varianten uitgewerkt.
a.
b.
c.
d.

huidige situatie
bronscheiding diftar (zoals Kapelle, Schouwen-Duiveland en binnenkort ook Goes)
bronscheiding laagfrequent (Tholen en Hulst)
nascheiding (evt in combinatie met laagfrequent)

De 4 varianten zijn getoetst op
1) de mate waarin de landelijke VANG doelstellingen worden behaald;
2) kosten;
3) milieu;
4) service voor de inwoners.
De 4 varianten worden op 8 november gepresenteerd.

Procedure/planning
Omdat een besluit over nascheiding de toekomst van afvalinzameling in Zeeland aanzienlijk kan
veranderen en gemeenteraden hierover moeten besluiten worden raadsinformatiebijeenkomsten
georganiseerd
Op 24 oktober 2018 zijn de colleges en raden van De Bevelanden en Tholen uitgenodigd voor de
regiobijeenkomst in het Heer Hendrikshuis in ’s-Heer Hendrikskinderen. Het onderwerp is GR
OLAZ maar ‘nascheiding’ staat ook op de agenda.
Voordat de raad op 6 december een besluit neemt met betrekking tot het gebruik maken van het
aanbod van AVR, willen wij de raad informeren over de consequenties van nascheiding versus
bronscheiding.

B. Gezondheidsbeleid
Onderwerpen:
 Hoe kwam de nota gezondheidsbeleid tot stand (wettelijke verplichting, publieke
gezondheid). Link naar bestuurlijk programma (vitale revolutie) en overige kadernota’s .
 Relatie met sociaal domein: de beleidsvelden en taak die we daarin wettelijk hebben vanuit
Wmo/Jeugd/Participatie. Veel thema’s sociaal domein reguliere werk. Opdracht voor de
komende tijd: inzetten op preventie sociaal domein breed: gezonde levensstijl (beweging,
voeding, genotmiddelen, psychosociaal welbevinden), activering, armoede, eenzaamheid,
kwetsbare gezinnen.
Relatie leggen met Nieuwe omgevingswet 2020 waarbinnen gezondheid een belangrijke
pijler wordt.
 Deze avond verdieping in gezondheidsnota in deelsessies.
.
Presentatie ‘Alles is gezondheid’, Vitale en gezonde inwoners Borsele )
‘De onderwerpen:
 Ervaren gezondheid (definitie gezondheid, levensdomeinen en globale cijfers).
 Vitale revolutie. Filmpje Vitale Revolutie .
Doorkijk toekomst
Wethouder licht toe dat alle inspanningen in het verleden ervoor hebben gezorgd dat ons
ingezette beleid zijn vruchten afwerpt ! De cijfers laten zien dat we niet slecht scoren t.o.v andere
gemeenten binnen Zeeland. Dit betekent niet dat we niet verder door moeten ontwikkelen , we
moeten blijven inzetten om de vele inspanningen levend te houden . Het is belangrijk dat de raad
een uitspraak doet over de koers die voor de toekomst moet worden ingezet, hierover zal worden
verder gepraat op 22 november.
Er zullen keuzes moeten worden gemaakt bv voortborduren op huidig ingezet beleid ? (behouden
wat nu werkt), nieuwe activiteiten ontwikkelen? Bestaande activiteiten uitbouwen?
Wethouder nodigt de raad uit na te denken waar de raad komende periode extra aandacht aan
wil besteden, tijdens de kaderstellende raad op 22 november kunnen hier dan keuzes in worden
gemaakt.
Voorbeelden vragen om over na te denken
- Hoever strekt de verantwoordelijkheid van de gemeente bij het vorm geven van interventies en
uitrollen activiteiten?
- Hoe kan de gemeente hierbij faciliteren?
- Welke rol hebben de burgers zelf?

Toelichting speerpunten :
 Verdiepende cijfers.




Voor alle onderwerpen starten met vertellen wat we al doen.
Aantal voorbeelden (aansprekend).

Thema’s van de speerpunten landelijk en regionaal
 Preventie genotmiddelen,.
 Bewegen en Gezond gewicht,
 Betere mentale gezondheid en minder psychosociale problematiek,
Afsluiting
Doorkijkje naar kaderstellende raad op 22 november.
Visie raad (hoofdvragen) en verdieping in wensen./ behoeften speerpunten wordt in volgende
bijeenkomst verder opgepakt / keuzes maken wat wel en wat niet.

Na afloop vergadering
Gezond hapje presenteren.
Alcohol vrije cocktails maken voor de raad.

