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U heeft, mede namens de indieners van de petitie afval, op 19 april jl. een klacht ingediend. Deze klacht 

betreft de behandeling van de door u namens 4345 huishoudens ingediende petitie afval. 

Op 11 mei jl. heeft u, vergezeld door N de klacht met mij besproken. 

In deze brief Ieg ik de afspraken vast die ik met u beiden tijdens ons gesprek heb gemaakt ter 

behandeling van uw klacht. 

(geanonimiseerd)

1. U wilt een ontvangstbevestiging van de petitie. 

U geeft aan dat u na de indiening van de petitie geen schriftelijke ontvangstbevestiging heeft ontvangen. 

Dat klopt. U hebt de petitie tijdens de openbare raadsvergadering van 7 februari 2022 persoonlijk 

overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad. Bij openbare aanbiedingen is het bij ons niet 

gebruikelijk een dergelijke overhandiging te laten volgen door een schriftelijke ontvangstbevestiging. U 

hebt die kennelijk wel verwacht. 

Om alsnog aan uw verwachting tegemoet te komen bevestig ik namens het gemeentebestuur dat wij op 7 

februari 2022 de petitie inzake de verhoging van de afvalkosten van u hebben ontvangen, inclusief de 

mondelinge toelichting die u daarop tijdens de openbare raadsvergadering van 7 februarí . hebt 

gegeven. 

2. Het is voor u onduidelijk wat er met de petitie is gebeurd. 

Daarmee verkeert u, zo licht u toe, in onzekerheid of deze wel of niet in behandeling is genomen. Deze 

onduidelijkheid en onzekerheid geldt niet alleen voor u maar, zoals u stelt, ook voor de andere indieners 

van de petitie. Vragen hierover die de andere indieners aan u stellen kunt u niet beantwoorden. 

Ik begrijp uw positie. Graag licht ik u toe wat er gebeurt met de petitie. 

Over het onderwerp, waarover u de petitie heeft ingediend, heeft de raad op 7 maart, gesproken. Het 

resultaat van de bespreking is dat de raad een motie heeft aangenomen. 
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Deze motie roept het college op te onderzoeken of het vastrecht van de afvalstoffenheffing kan worden 

verlaagd door het variabel tarief te verhogen om zo reductie van het restafval te stimuleren en het goed 

scheiden van afval te belonen. 

De raad verwacht dat hiervoor een voorstel beschikbaar is bij de behandeling van de ontwerp- 

Programmabegroting 2023. 

Het college heeft ter uitvoering van de raadsmotie de hierin opgenomen vragen op dit moment in 

onderzoek. Dit betekent concreet dat medewerkers verschillende mogelijkheden van tariefstelling 

onderzoeken en de financiële gevolgen ervan doorrekenen. 

Wanneer het voorbereidend werk klaar is zal het college deze zomer een ambtelijk voorstel bespreken. 

Daarna legt het college een voorstel over de afvalstoffenheffing voor aan de gemeenteraad. Bij dit 

voorstel betrekt het college zowel de ingediende petitie als de hiervoor vermelde raadsmotie. Het 

collegevoorstel zal een onderdeel zijn van de gemeentebegroting 2023. De bespreking door de raad van 

de gemeentebegroting 2023 en de afvalstoffenheffing is voorzien in de openbare raadsvergadering van 7 

en 8 november 2022. 

Als het voorstel over de afvalstoffenheffing voor u daartoe aanleiding geeft kunt u desgewenst (weer) bij 

de raad inspreken. In ieder geval zullen wij u na het raadsbesluit toelichten welke invloed de petitie op de 

besluitvorming heeft gehad en antwoord geven op de vragen die u via de petitie hebt ingebracht 

Ik hoop dat u met deze toelichting voldoende bent geïnformeerd wat er tot nu toe met de petitie is 

gebeurd en welke acties zijn gestart omtrent de hoogte van de afvalstoffenheffing. 

3. U adviseert dat de gemeente ook de andere indieners en inwoners op de hoogte brengt van de 

stand van zaken. 

Ik vind dit een goed advies. Met de portefeuillehouder en communicatie-adviseur van onze gemeente zal 

ik bespreken of bijvoorbeeld door een bericht in De Schakel de gevraagde toelichting kan worden 

gegeven. Zowel op wat er met de petitie gebeurt maar over de stand van zaken plaatsingen 

aanbiedoontainers en ove het waarom zoels u on SNNsbben aangegeven, r (nog) 
afwijkende situaties zijn in bepaalde delen van de gemeente 

4. Is plaatsing van de handtekeningenlijst, die aan de petitie is verbonden, op de website van de 

gemeente mogelijk? 

U wilt dat duidelijk tot uitdrukking komt dat de petitie door een groot deel van de bevolking is getekend. Ik 

heb u toegelicht dat wij de handtekeningenlijst niet op het openbare raadsinformatiesysteem of ander 

onderdeel van de openbare website van de gemeente plaatsen. Het motief hiervoor is dat de 

handtekeningenlijst persoonsgegevens, waaronder handtekeningen, bevat. De Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) staat publicatie niet toe. Bijvoorbeeld om identiteitsfraude niet in de hand te 

werken. 

Wel is het mogelijk de door u uitgesproken toelichting bij de indiening van de petitie en de tekstuele 

aanhef op de petitie zelf op de website te publiceren. U hebt aangegeven dit op prijs te stellen. Hieraan 

kom ik tegemoet. 
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5. U wilt graag praktische informatie met de portefeuillehouder delen. 

Uen …hebben inmiddels de nodige ervaringen verzameld van inwoners met de wizig ROSE systoom MM o i zin 7o van voorziter van én van de 

ouderenorganisaties in onze gemeente. Die ervaringen kunnen dienstbaar zijn aan praktische 

oplossingen voor door gebruikers ervaren knelpunten. 
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Wij hebben hierover afgesproken dat met de portefeuillehouder een overleg wordt gepland om de 

klachten en ideeën uit te wisselen. Ik neem hiervoor het initiatief en zal u beiden n juni benaderen voor 

een uitnodiging. 

Tot slot. 

uen D— hebben in ons gesprek toegelicht wat u met de klacht beoogt. Dank voor uw moeite hierv 

(geanonimiseerd)

Ik hoop dat ik met de hierboven weergeven afspraken namens het gemeentebestuur voldoende aan uw 

klacht tegemoet ben gekomen. 

Met vriendelijke groet, 

Hans Cats 

Gemeentesecretaris Albrandswaard 
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