
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp    Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 

Datum Behandeling 14 september 2021 

Portefeuillehouder    Wethouder Aarts 

Aanwezig  In de vergadering zijn aanwezig: woordvoerders (raadsleden en burgerleden), 
portefeuillehouder, ambtenaren, de voorzitter en secretaris. 

Woordvoerders  Dhr. Es Sadki (CDA), dhr. Meertens (SPM), mw. Hermens (GL), dhr. Barendse 
(D66), dhr. Verkoijen (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Smeets (PVM), dhr. Geurts 
(PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Bronckers (50PLUS), dhr. Gunther (GG), dhr. 
Philipsen (GAL). 

Voorzitter    Dhr. Severijns 

Secretaris  Dhr. Verkooijen 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud 
en het verloop van de ronde. Het betreft een fysieke raadsronde en er wordt 
rekening gehouden met alle corona-maatregelen. Hij brengt de 4 minuten 
spreektijd in herinnering. 
 
Daarna krijgen alle woordvoerders de gelegenheid om een bijdrage te leveren. Er 
worden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over o.a. ongeadresseerd 
drukwerk (ja-ja-sticker), het verschil tussen de oude en nieuwe verordening (voor 
wat betreft de bevoegdheden van de raad ten aanzien van de frequentie van het 
ophalen van afval) en het voorkomen van (plastic) afval. 
 
De portefeuillehouder reageert op de bijdragen van de woordvoerders en 
beantwoordt de vragen. 
 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende besproken is en rijp voor 
besluitvorming. Het kan niet als hamerstuk worden doorgeleid naar de 
raadsvergadering op 28 september. De SP gaat een amendement voorbereiden 
ten aanzien van de bevoegdheden van de raad ten aanzien van de frequentie 
van het ophalen van afval. 

 
Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezigen, en sluit hij de vergadering.  

Toezeggingen    / 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 

Datum 14 september 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Aarts 

Programmanummer 7 Volksgezondheid en milieu 

Behandelend ambtenaar MJF Dings 
Telefoonnummer: 06-53840737 
maurice.dings@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Omdat de VNG in maart een nieuwe model afvalstoffenverordening 
presenteerde, is de huidige Afvalstoffenverordening Maastricht 2013 
geactualiseerd. Hiermee wordt ook een juridische basis gelegd onder eerdere 
raadsbesluiten (over bijvoorbeeld de gescheiden inzameling van 
luiers/incontinentiemateriaal) en worden enkele besluiten naar het college 
gedelegeerd, waarbij wel raadpleging van de raad is ingebouwd.  

Het college heeft op 11 mei 2021 de (nieuwe) concept Afvalstoffenverordening 
Maastricht 2021 vastgesteld. Omdat regels hieruit aan het college gedelegeerd 
worden in het zogenaamde uitvoeringsbesluit heeft het college op 11 mei 2021 
ook een nieuw Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maastricht 2021, 
tweede versie vastgesteld. Beide concept regelingen hebben daarna 6 weken 
ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.  

Daarom heeft het college op 20 juli 2021 ingestemd met het raadsvoorstel tot 
intrekking van de Afvalstoffenverordening Maastricht 2013 en vaststelling van 
de Afvalstoffenverordening Maastricht 2021. Op 20 juli 2021 heeft het college 
ook het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maastricht 2021, tweede 
versie vastgesteld onder voorbehoud van vaststelling door de raad van de 
Afvalstoffenverordening Maastricht 2021, waarin een toereikende grondslag is 
opgenomen.  

Inhoud  Het voorstel is dat de raad de Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 
vaststelt. De wijzigingen leiden tot: 

- Bescherming van het milieu. 

- Modernisering van de afvalstoffenverordening, waarop het nieuwe 

uitvoeringsbesluit goed is aangesloten. 

- Regelgeving die eenvoudiger meebeweegt met veranderende 

omstandigheden door bijvoorbeeld ontwikkelingen van de techniek. 

- Afstemming met de Omgevingswet en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 



 

 

 

 

 

 

 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Afhankelijk van de coronapandemie en mogelijkheden kan een toeschouwer 
plaatsnemen op de publieke tribune in de raadzaal of de livestream volgen. 
Inwoners kunnen via een email aan griffie@gemeenteraadmaastricht.nl, de 
laatste stand van zaken en mogelijkheden opvragen en of het 
raadsinformatiesysteem raadplegen. Aanmelden bij de griffie tav aanwezigheid 
is verplicht. 

Vervolgtraject Raadsbehandeling op 28 september 2021. 

 

 


