
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
4 juli 2013 
De kosten en activiteiten van het inzamelen van het afval  
Het college 
131432 
- 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Kennisnemen van 
Het overzicht van de kosten en activiteiten van het inzamelen van het afval in de 
gemeente Albrandswaard. 
 
Inleiding 
Op 1 juli bij de behandeling van het inzamelen van het huishoudelijk afval heeft uw 
raad een overzicht gevraagd van de kosten en activiteiten van het inzamelen en 
verwerken van het afval. 
 
Kosten 
De Totale kosten voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval in 2012 
waren € 1.129.280,- 
 
Kosten verwerken restafval 
Het verwerken van 1 ton restafval kost in 2012 € 46,08. In totaal waren de 
verwerkingskosten voor het restafval € 260.805,- 
 
Kosten verwerken gft-afval  
Het verwerken van 1 ton gft-afval kost in 2012 € 30,29. In totaal waren de 
verwerkingskosten van het gft-afval € 68.376,- 
 
Kosten Personeel 
Kosten inhuur personeel bedraagt in 2012 € 98.950,- 
Kosten eigen medewerkers in 2012 € 276.958,- 
 
Kosten per huishouden 
De kosten voor het inzamelen en verwerken van oud papier, restafval en gft-afval 
bedragen € 120,- per huishouden per jaar. 
 
Activiteiten die gedaan worden 
Voor dit bedrag worden de volgende activiteiten gedaan: 

- Bij ca. 10.000 huishoudens het restafval en het gft om de week ingezameld. 
De ondergrondse restafvalcontainers worden wekelijks geleegd; 

- Bij 2.680 huishoudens wordt het oud papier elke maand aan huis ingezameld; 
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- Op vrijdagmiddag wordt nog een extra ronde gedaan bij huishoudens die hun 
minicontainer te laat hebben buiten gezet; 

- Minicontainers worden omgewisseld of gerepareerd of bij nieuwbouwwoningen 
uitgezet; 

- Het onderhoud aan de containers. 
- Het onderhoud aan de inzamelwagens 
- De communicatie in de Schakel met berichtjes, stoppers, barometers en via 

nieuwsbrieven en flyers; 
- Eén keer per jaar worden de ondergrondse restcontainers gereinigd. Een 

aantal malen per jaar worden de minicontainers in cocons en semi 
ondergrondse locaties gereinigd; 

- Jaarlijks wordt een sorteeranalyse uitgevoerd op het restafval. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris   de burgemeester, 
 

 

  

   

Hans Cats   drs. Hans-Christoph Wagner 
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