
 

 

 

 

 

Amendement Zorgvuldige invoering diftar 

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 10 juli 2017 bij de vaststelling van ‘Uitwerking 

kaders voor de invoering van diftar’;  

 

Constaterende dat: 

- Het college met het raadsvoorstel ‘Uitwerking kaders voor de invoering van diftar’ van de 

gemeenteraad vraagt akkoord te gaan met invoering van diftar per 1 januari 2018 op basis van de 

door het college voorgestelde uitwerking. 

 

Overwegende dat: 

- Het erop lijkt dat uitvoering van de nieuwe maatregelen niet gereed is voor de voorgestelde start 

van Diftar per 2018; 

- Een goede start met Diftar essentieel is voor het succes ervan; 

- Bij uitstel van start met Diftar ook uitstel van de nieuwe situatie voor minima omtrent 

kwijtschelding wenselijk is. 

- Bij invoering van diftar afval scheiden ook voor minima lonend moet zijn. 

 

Besluit:  

Het voorgestelde besluit te vervangen met: 

1. In te stemmen met invoering van Diftar per 1 januari 2019; 

2. In 2018 een jaar lang zo veel als mogelijk proef te draaien met Diftar. Huishoudens krijgen in dit 

jaar proefberekeningen thuis, zodat ze kunnen zien wat de invoering van Diftar in de praktijk 

betekent. 

3. Het jaar 2018 ook te gebruiken om: 

a. Passende oplossingen voor het aanbieden van GFT-afval van inwoners van hoogbouw in 

de praktijk te brengen; 

b. Het systeem voor aanvraag vrijstelling van het variabele tarief in verband met medisch 

afval gereed te hebben, en Arnhemmers de tijd te geven deze vrijstelling aan te vragen; 

c. Aanbiedmogelijkheden voor kleinere hoeveelheden afval (voor 30-literzakken) te 

realiseren. 

4. De kwijtschelding voor afvalstoffenheffing in 2018 volledig te handhaven. En dit bedrag (van 

€761.000,-) als incidenteel nadeel ten laste van de algemene middelen te verwerken. 

5. Het college de opdracht te geven een voorstel uit te werken en per 1 januari 2019 in te voeren, 

waarbij afval scheiden ook voor minima lonend is, bijvoorbeeld doordat zij een tegoed krijgen op 
hun afvalpas wanneer zij minder afval aanbieden dan het gemiddelde aanbod restafval per 

huishouden. Hiermee de kwijtschelding voor afvalstoffenheffing terug te brengen. En de kosten 
hiervoor (€761.000,-) te dekken uit de extra inkomsten van de algemene uitkering 
gemeentefonds (zoals genoemd in de meicirculaire 2017). 

6. De tarifering voor het aanbieden van grof huishoudelijk afval op het afvalbrengstation bij 

invoering van Diftar per 2019 in lijn te brengen met het principe van ‘de vervuiler betaalt’. 

7. De frictiekosten voor 2019 en 2020 te dekken uit de Bestemmingsreserve Afval. 

8. Het college op te dragen de gemeenteraad in elk geval voor de zomer van 2018 te informeren 

over de voortgang van invoering van Diftar. 
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