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Stel gerust alle vragen die u heeft tijdens sessie



Suggesties onderwerpen

• Terugblik afgelopen jaar

• Proces  

• Organisatie en vertegenwoordiging

• Onderwerpen en inzet 

• Discussiepunten

• Besluitvorming 



Terugblik afgelopen jaar

1. Sessie tijdens Gemeentelijk Grondstoffencongres matig beoordeeld 
door onduidelijkheden en ontwijkende antwoorden

2. Daarna: Peiling VNG en Ledenbijeenkomst NVRD; vraag om 
langjarige afspraken, duidelijkheid voor de burger en ambitieuze 
doelstellingen 

3. Motie tijdens ALV VNG leidt tot aanscherping inzet en extra 
ondersteuning op dossier door Staf Depla

4. VNG stelt haar inzet vast en initieert samen met NVRD nieuwe 
gesprekken met het Afvalfonds Verpakkingen 

5. Oprichting Platform Ketenoptimalisatie en start werkgroepen 
(samenstelling ingezameld materiaal, verbetering sorteerspecificaties, 
vergoeding 2017,2018,2019, vergoeding 2020 en verder)



• Proces

1. Wanneer is de (tussen)evaluatie van de Raamovereenkomst 
afgelopen?

2. Wat hebben de betrokken partijen afgelopen jaar besproken?

3. Waarom duurt het zo lang?

4. Wat is de stand van zaken op dit moment?



• Organisatie en vertegenwoordiging

1. Hoe komen de raamovereenkomstpartijen tot nieuwe afspraken?

2. VNG Commissie, Begeleidingscommissie, Platform 
Ketenoptimalisatie, Bestuurlijk Overleg….leg uit!?

3. Wie vertegenwoordigt de gemeenten?

4. Hoe zorgt de VNG voor input en wat is rol NVRD?



• Onderwerpen en inzet

1. Er wordt gewerkt aan nieuwe afspraken. Voor welke onderwerpen?

2. Wat zijn de grootste knelpunten?

3. Wat is de inzet van de VNG en de NVRD en hoe is die tot stand 
gekomen? 

4. Leiden die nieuwe afspraken tot een nieuwe raamovereenkomst?



• Discussiepunten

1. Vragen rond afronding 2015/2016

2. Recyclebaarheid verpakkingen 

3. Uitlegbaarheid aan de burger

4. Ambities in de circulaire economie en aansluiting bij VANG

5. Zwerfafvalvergoeding



• Besluitvorming

1. Wanneer kunnen we nieuwe afspraken verwachten?

2. Hoe komt de besluitvorming over nieuwe afspraken tot stand?

3. Wat gaan we er als gemeenten van merken?



Wat wilt u VNG en NVRD nog 

meegeven of vragen?


