Reactie Apcg op voorstel Diftar, februari 2017

Beste Raadsleden,
Het Arnhem platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) heeft kennisgenomen van de Diftarnota
welke vanavond op de agenda staat. Daarin worden de systeemkenmerken en de tariefvarianten
toegelicht. Het Apcg heeft ten aanzien van deze nota een aantal standpunten. Deze zullen wij hieronder
puntsgewijs aan u toelichten.
In zijn algemeenheid zijn wij van mening dat dit voorstel kan leiden tot verminderde zelfredzaamheid en
extra kosten voor onze doelgroep.
Restafval per afvalzak
Het systeem om het restafval per zak te betalen baart ons zorgen. Wij zien nu dat ouderen en
gehandicapten er voor kiezen om juist wat vaker het afval aan te bieden in kleinere zakken. Hierdoor
kunnen zij zelfstandig het afval wegbrengen. In het nieuwe systeem worden zij financieel benadeeld, of er
moet hulp worden ingezet om het afval naar de container te brengen. Hierdoor worden mensen minder
zelfredzaam. Hiervoor kan ook steeds minder beroep worden gedaan op de hulp bij huishouden of
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Wij pleiten ervoor dat het systeem niet uitsluitend ingericht wordt op
het zo efficiënt mogelijk aanleveren van afval, maar ook op de toegankelijkheid voor verschillende
doelgroepen.
Hoogbouw
Voor mensen in hoogbouw geldt daarnaast dat zij minder in staat zijn om het GFT afval te scheiden,
waardoor zij nog meer financieel benadeeld worden. Naast het statiegeldglas, het glasbakglas, papier en
plastic moeten zij dan ook nog een Citybin van 20 liter in huis plaatsen. Deze wordt 1 x in de 2 weken
opgehaald. Waar zet je die neer, en wie brengt deze naar beneden? Wij pleiten er voor dat hieromtrent een
goede weloverwogen oplossing wordt gevonden in 2018.
Extra afval
Vaak heeft de doelgroep chronisch zieken of ouderen als gevolg van ziekte te maken met extra afval zoals
incontinentiemateriaal, latex handschoenen, verband- en verzorgingsmaterialen en verpakkingen hiervan.
Dit betekent met dit systeem dus extra kosten. In sommige gemeentes wordt er voor bijvoorbeeld de
afvoer van incontinentiemateriaal apart iets geregeld. Welke uitvoerbare oplossingen worden door de
gemeente Arnhem hiervoor aangereikt?
Kwijtschelding voor minima uit de doelgroep CZG
Voor het kwijtscheldingsbeleid worden in de nota verschillende opties voorgelegd. Minima zullen echter in
alle varianten een heffing gaan betalen van rond de € 100 per jaar. Dit betekent voor de minima binnen de
doelgroep CZG een kostenpost, welke wederom een negatieve invloed heeft op de stapeling van kosten.
Daarnaast hebben ze bij het voorgestelde systeem minder mogelijkheden om het variabele tarief te
beïnvloeden. Dat betekent dat deze kosten voor onze doelgroep als structurele meerkosten kunnen
worden gezien (namelijk agv handicap). Wij pleiten er voor dat de gemeente deze kosten in het kader van
haar beleidsvrijheid geheel compenseert via de meerkostenregeling TM-CZG.
Met vriendelijke groet,
Dick Cochius, duo-voorzitter Apcg
Raymond Klaassen, duo-voorzitter Apcg

