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Betreft: Beantwoording vragen fractie Stem Lokaal

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Door de fractie van Stem Lokaal zijn op 22 maart 2019 onderstaande vragen gesteld n.a.v. het
beleidsplan Afval en Grondstoffen. Met deze informatiebrief geven wij antwoord.
Raadsvragen
De fractie van Stem Lokaal heeft de volgende vragen voor de wethouder:
Vraag 1. Is het mogelijk om huishoudens die vanwege medische oorzaak meer afval produceren (bijv.
incontinentieluiers) tegemoet te komen in het wegbrengen van het restafval zodat deze gezinnen niet
op kosten worden gejaagd?
Antwoord: Ja dat kan worden geregeld. Bijvoorbeeld voor huishoudens waar sprake is van een
chronische ziekte met veel onvermijdbaar medisch afval. Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen
waarbij het bijvoorbeeld gaat om medisch afval als stomamateriaal, incontinentie en dialysemateriaal.
Deze inwoners kunnen dan gratis extra aanbiedmogelijkheden krijgen om de kosten te beperken. Een
verklaring van de huisarts wordt daarbij wel vereist.
Vraag 2. Verschillende charitatieve instellingen halen oud papier op binnen de gemeente. Als alle
huishoudens een papierbak krijgen is de kans groot dat de inkomsten voor het ophalen/inzamelen en
verkopen van oud papier terugloopt. Is het college bereid om met deze instellingen in gesprek te gaan
en na te gaan hoe deze inkomsten gecompenseerd kunnen worden?
Antwoord : Mocht blijken dat de inkomsten inderdaad zijn afgenomen dat gaan we graag in gesprek
met de partijen die nu oud papier ophalen om na te gaan hoe deze daling gecompenseerd kan
worden. Er kan bijvoorbeeld overlegd worden dat de gemeente en de verenigingen de handen samen
in elkaar slaan en gezamenlijk zorgen voor de inzameling van papier en karton. De gemeente kan
bijvoorbeeld het inzamelvoertuig met chauffeur leveren, de verenigingen leverende de beladers. De
opbrengsten zijn dan voor de verenigingen minus de kosten van het inzamelvoertuig en de chauffeur.
Andere opties zijn uiteraard ook bespreekbaar.
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Vraag 3. Veel bewoners zitten niet te wachten op een verplichte papiercontainer. Kunnen de
ondergrondse papiercontainers niet gehandhaafd blijven zodat bewoners hun oud papier daar kwijt
kunnen en de papiercontainer op vrijwillige basis kan blijven bestaan?
Antwoord: Bij de laagbouw worden minicontainers verstrekt juist om een betere scheiding te krijgen
en het mensen eenvoudiger te maken oud papier apart in te zamelen. Het voorgestelde scenario 4
gaat ervan uit dat de grijze bak verdwijnt waar de papierbak voor terugkomt. Bewoners worden zo niet
belast met een extra bak. Verder zal het legen van ondergrondse containers papiercontainers naast
de papierbakken extra kosten opleveren. Daarnaast wordt waar mogelijk de ondergrondse
papiercontainers gewisseld voor een Rest+PMD containers om onnodig extra plaatsing van bakken te
voorkomen.
Vraag 4. Grotere gezinnen produceren meer afval maar ook zij mogen maar 104x een afvalzak
inleveren. Is het mogelijk om grote gezinnen tegemoet te komen in het aantal keren dat zij een
afvalzak aanbieden?
Antwoord: Dit is mogelijk door de tarieven aan te passen maar heeft niet de voorkeur. Naast het tarief
van een meerpersoonhuishouden kan er ook onderscheid worden gemaakt in een tarief voor een
huishouden van 4 of meer personen met daarin extra inleverbeurten. Scenario 2 en 4 gaat echter uit
van het solidariteitsprincipe: ieder meerpersoonshuishouden heeft dezelfde voorwaarde tegen
dezelfde kosten. Voor het restafval geldt in beide scenario’s wat ook voor elektra, gas en water
opgaat, je betaald naar rato van gebruik.
Vraag 5. Is het duidelijk hoe er omgegaan gaat worden met een mogelijke desinvestering indien de in
voorstel vier genoemde aantallen m.b.t inzamelen niet gehaald gaan worden?
Antwoord: Het is zeker dat in de toekomst er steeds meer grondstoffen moeten worden ingezameld
en daar steeds meer op ingezet wordt. Er is daardoor geen sprake van desinvesteringen in variant 4.
De ondergrondse containers zijn een verantwoorde en duurzame investering die een zeer lange tijd
meegaat en die de exploitatiekosten van het inzamelen van alle soorten afval veel goedkoper maakt
dan als iedereen minicontainers krijgt.
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