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Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 16 juni 2021 een 
besluit te nemen over ‘Neem de inwoners mee in de circulaire economie’. 
 
De aanleiding is dat de gemeente een raadsvoorstel “visie circulaire economie Arnhem” heeft 
geschreven. Door dit voorstel aan te nemen willen we ervoor zorgen dat alle inwoners van 
Arnhem begrijpen waar het over gaat en er zo een groot draagvlak wordt gecreëerd. 
 

Omdat we weten dat: 
 
 We hier een ambtelijk stuk vol jargon bespreken, over een belangrijk onderwerp. 
 De terminologieën die gebruikt worden binnen de circulaire economie (kringloopeconomie), 

alsook het begrip circulaire economie zelf, niet voor iedereen duidelijk is.  
 Om een optimale circulaire economie te hebben er een groot draagvlak moet zijn. 

 

Omdat we vinden dat:  
 
 Elke inwoner moet kunnen snappen wat de gemeente doet en wat voor invloed dit voor hen 

heeft. 
 Inwoners recht hebben te weten en begrijpen waar het geld naar toe gaat.  
 Alle inwoners en bedrijven moeten kunnen begrijpen wat de gemeente op het gebied van 

circulaire economie van plan is. 
 

Daarom vraagt de gemeenteraad aan het college om:  
 

 De inwoners van Arnhem al vroegtijdig mee te nemen in de verdere besluitvorming over 
en de ontwikkeling van de circulaire economie. 

 Alle communicatie hierover op een voor zo veel mogelijk Arnhemmers begrijpelijke wijze 
te laten plaatsvinden, bij voorkeur op B1 taalniveau. 
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