Goedemiddag,
Gisteren stelde de CU-fractie vragen over het raadsvoorstel Cirtex. Deze mail voorziet in de
beantwoording.
Vraag 1 – Ik wil graag weten of het na instemmen met dit voorstel mogelijk blijft voor goede doelen
organisaties, zoals Dorcas e.a., om enkele keren per jaar een kleding inzameling te houden binnen
onze gemeente. Vaak is de inzameling dan bij iemand privé aan huis.
West Betuwe is één van de acht gemeenten waarvoor Avri volgens de afvalstoffenverordening is
aangewezen als de inzamelaar van huishoudelijke afvalstoffen. Textiel dat een huishouden niet meer
gebruikt en waar een huishouden zich van ontdoet, wordt gezien als huishoudelijke afvalstof. Het is
door anderen dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van Avri binnen deze gemeenten
huishoudelijke afvalstoffen, waaronder textiel, in te zamelen. Door het (laten) plaatsen van een
textielinzamelcontainer en het daarmee inzamelen van huishoudelijk textiel, zonder daartoe
aangewezen te zijn, is een overtreding ontstaan van de afvalstoffenverordening. In de beantwoording
van uw vragen volgt eerst een definitie van de ‘huiskamer inzameling’ en ‘inzameling in de container’.
Hieruit volgt een antwoord op uw vraag
De zogeheten 'huiskamerinzameling': inzameling bij scholen en verenigingen waar de kleding en
schoeisel tijdens de openstelling van het school- of verenigingsgebouw aan een door vrijwilligers
bemande balie of afgiftepunt worden afgegeven. De vrijwilligers checken onmiddellijk of de kleding en
schoeisel herdraagbaar zijn. Niet herdraagbare kleding en schoeisel worden niet geaccepteerd.
Hier is geen sprake van 'het zich ontdoen van afvalstoffen' en er is daarom voor de inzameling via
deze methode geen aanwijzing op grond van de Afvalstoffenverordening nodig. Verder is van belang
of de goederen kunnen worden gekwalificeerd als tweedehands goederen die zonder voorafgaande
bewerking zeker en op een vergelijkbare wijze worden hergebruikt. Omdat de goederen bij
kledingbanken, tweedehands winkels en kringloopwinkels worden aangeboden voor hergebruik kan er
worden geconcludeerd dat de ingezamelde kleding en schoeisel zonder voorafgaande bewerking
zeker en op een vergelijkbare wijze worden hergebruikt. Dit is mogelijk en valt niet onder de
verordening.
Vraag 2 – Is het toegestaan dat goede doelen organisaties een kledingcontainer plaatsen bij
bijvoorbeeld een school? Dit gaat dan buiten Cirtex om.
De zogeheten 'kleinschalige inzameling op locatie': inzameling bij scholen en verenigingen door
plaatsing van een container binnen een omheining waarin men de kleding en schoeisel kan deponeren.
De afweging om uitsluitend Avri aan te wijzen voor de inzameling van textiel is tot stand gekomen met
instemming van de deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling Avri. De opbrengst
van het ingezamelde textiel wordt via een korting op de gemeentelijke afvalstoffenheffing verrekend
met alle inwoners van de regio Rivierenland. Het aanwijzen van een andere, commerciële inzamelaar
zou betekenen dat een waardevolle stroom (de herdraagbare kleding) voor een deel uit het totale
aanbod wordt gehaald, terwijl de minder waardevolle stroom overblijft. In de verordening is het
omschreven beleid om geen andere inzamelaars voor textiel aan te wijzen om die reden niet
onredelijk. Dat het slechts gaat om een verwaarloosbaar of minimaal bedrag aan korting, maakt dat
niet anders; de aanwijzing van Avri met uitsluiting van anderen leidt er toe dat zowel de kosten als de
baten van het totale aanbod aan Avri en daarmee aan de inwoners toekomen. Inzamelen kan alleen
door Avri.
Samenwerking
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Met de oprichting van CIRTEX wordt er invulling gegeven aan de maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor de grondstof textiel. Dit doet CIRTEX door met organisaties, zoals kringloop
en repair in de regio samen te werken. Verder is in het educatie- en informatieprogramma de
samenwerking met scholen essentieel om bewustwording van schone grondstoffen en gebruik van
textiel onder de aandacht te brengen.

