
M O T I E 
Breda kan het, ook zonder extra rondje gft 

 
Met betrekking tot Begroting 2021 
 
 
Ondergetekende(n),  

 
 
 

  

Fractie GroenLinks      Fractie SP 
 
 
Peter Bakker            Inge Verdaasdonk 
  

 
Gelet op artikel 10.1 van de Spelregels gemeenteraad Breda  
 
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: 

 
 
De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 12 november 2020, 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Begroting 2021; 

 
Constaterende dat: 
 

• de kosten voor Bredase afvalinzameling ernstig uit de pas zijn gaan lopen met de inkomsten; 

• het goed is dat het college dat wil oplossen, maar de oplossing nu uitsluitend vindt in een 
stevige tariefsverhoging; 

• uit de Afvalspiegel blijkt dat 14% van de respondenten uit het buitengebied en 26% uit de 
laagbouw de gft-container niet eens daadwerkelijk elke week laten legen in de periode mei-

juli; 

• uit de Afvalspiegel blijkt dat slechts een minderheid in beide gebieden aangeeft minder last 
van stank te ervaren door de wekelijkse inzameling in de periode mei-juni, en minder dan een 
derde dan minder last van maden heeft; 

• uit de Afvalspiegel blijkt dat vrijwel niemand in de zomermaanden gft-afval beter is gaan 

scheiden door de extra ophaalronde. 
 
Overwegende dat: 

• het ophalen van halflege gft-bakken nooit energie-efficiënt is; 

• Bredanaars veerkrachtig zijn, maar nauwelijks de kans hebben gehad om ooit in te spelen op 
de  reguliere gft-VANG-systematiek in de zomerperiode; 

• er voor Bredase huishoudens diverse manieren zijn om maden-problematiek te voorkomen of 
om daarmee om te gaan; 

• in de langste hittegolf ooit in Nederland van afgelopen augustus 2020 er géén extra gft-ronde 

plaatsvond, en daarover ook niet buitensporig geklaagd werd;  

• een eerste peiling van BNdeStem eerder aangaf dat een meerderheid van de Bredase 
huishoudens het extra geld niet over heeft voor een zomerse gft-ronde, terwijl toen de forse 
tariefstijging die nu voorligt niet eens speelde:  https://www.bndestem.nl/breda/een-kliko-met-

maden-of-meer-betalen~a75f72ed/; 

• het schrappen van de extra zomerse gft-ronde ongeveer een zesde van het te dekken 
tekortbedrag oplevert, terwijl voor huishoudens net boven de kwijtscheldingsgrens echt iedere 
euro telt; 

• bewoners van de binnenstad en de hoogbouw voluit aan de extra zomers gft-ronde mee zijn 

gaan betalen, terwijl voor hen een heel ander ophaalregiem geldt en blijkens de Afvalspiegel 
hun beoordeling voor de gft-inzameling beduidend achterblijft; 

https://www.bndestem.nl/breda/een-kliko-met-maden-of-meer-betalen~a75f72ed/
https://www.bndestem.nl/breda/een-kliko-met-maden-of-meer-betalen~a75f72ed/


 

Draagt het college op: 

• een deel van de op te lossen structurele financiële afvalproblematiek te vinden in het 
schrappen van de extra zomerse gft-ophaalronden, de voorliggende tariefsverhoging daarop 
neerwaarts aan te passen en de raad daarvoor zo spoedig mogelijk een aangepast 

raadsvoorstel te doen voor het in raadsbesluit Begroting 2021 voorliggende besluitpunt 3. 
 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 november 2020 
 
 

   ,voorzitter 
 
 
   ,griffier 


