
 
 
 
Hengelo, 24 februari 2014 
 
Betreft: Inzameling luiers en incontinentiemateriaal 
 
Geacht College, 
 
In de Twentsche Courant Tubantia van maandag 24 februari 2014 lazen wij dat uw college 

heeft besloten per 1 juli 2014 te stoppen met de gescheiden inzameling van luiers en 

incontinentiemateriaal.  

 

Voor de Partij van de Arbeid fractie is de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal een 

belangrijk onderdeel van het flankerend beleid bij de invoering van Diftar. Wij zijn dan ook 

verbaasd over het plotselinge besluit om de inzameling te stoppen.  

 

Hoewel wij met het college van mening zijn dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ 

uitgangspunt moet zijn bij de afvalinzameling, vreest de Partij van de Arbeid dat deze 

beleidswijziging onevenredige consequenties kan hebben voor bepaalde groepen. Met name  

voor de groep Hengeloërs die aangewezen is op incontinentiemateriaal is de hoeveelheid 

afval geen keuze en niet beïnvloedbaar. 

 

Overigens is dit besluit ook in tegenspraak met antwoorden van vragen van de PvdA op het 

moment dat de inzameling op het milieu-eiland Hasseler Es afgelopen najaar werd gestaakt. 

Toen heeft het college aangegeven dat gratis inzameling bij in ieder geval het afvalbrengpunt 

Wegtersweg gehandhaafd zou blijven. 

 

Naar aanleiding van uw besluit hebben wij dan ook de volgende vragen: 

 

1. In hoeverre is het college van mening dat het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’ ook 

moet gelden in situaties waarbij sprake is van medische afhankelijkheid, bijvoorbeeld bij 

incontinentiemateriaal? 

2. Hoe weegt het college het feit dat door deze maatregelen specifieke groepen in Hengelo 

worden geschaad? 

3. In het krantenartikel wordt aangegeven dat er een financiële tegemoetkoming is voor 

gebruikers van incontinentiemateriaal. Hoe ziet deze tegemoetkoming eruit? 

4. Als gevolg van dit besluit worden luiers en incontinentiemateriaal niet meer gescheiden 

ingezameld. In hoeverre doet dit afbreuk aan het scheidingsprincipe van Diftar? 

5. Is het college bevoegd om dit besluit te nemen, of komt het college daartoe met een 

voorstel aan de raad? 

6. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is de raad niet geïnformeerd over deze 

beleidswijziging in dit politiek belangrijke onderwerp. Waarom heeft de raad de 

beleidswijziging uit de krant moeten lezen? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van de PvdA, 

 

Maarten Hollander 

Fractievoorzitter PvdA 

 


