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Aan het college

CC raad

CC domeincontrollers

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen van het CDA ex artikel 42 van het RvO inzake ‘betalen voor afvalinlevering door 

samenlevingsinitiatieven’. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 16 november 

a.s.).

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | raadsadviseur | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 

 

 

ARTIKEL 42 VRAGEN 

Betalen voor afvalinlevering door samenlevingsinitiatieven 

 

 

Volgens het Algemeen Dagblad van woensdag 17 oktober is de Roemenië-markt in overleg met de gemeente 

Woerden. De gemeente zou voornemens zijn kosten te verbinden aan het aanbieden van restafval door de 

stichting, omdat zij hierbij als bedrijf wordt aangemerkt. Hierbij moet de gemeente een afweging maken tussen 

enerzijds dat de kosten voor afvalstoffenverwerking zoals de inwoners die betalen goed worden verwerkt, 

maar anderzijds dat initiatieven in de samenleving niet teniet worden gedaan. Het CDA heeft daarom de 

volgende vragen: 

1. Wat zijn de overwegingen van het college om stichting Woerden helpt Roemenië en Oekraïne voortaan 

als een bedrijf aan te merken? 

2. Om welke hoeveelheden afval gaat het en welke kosten zijn hieraan verbonden voor verwerking en voor 

het aanbieden hiervan? 

3. Zijn er andere initiatieven in de Woerdense samenleving (rommelmarkten e.d.) waarbij het college 

overweegt deze in de toekomst als bedrijfsactiviteiten gaat aanmerken? Zo ja welke? 

 

4. Wat is de status van de lopende gesprekken en welke mogelijkheden zijn er voor het college om dergelijke 

initiatieven tegemoet te komen?  

5. Zijn er mogelijkheden voor dergelijke initiatieven om bij goede afvalscheiding (papier, plastic, grof) of 

demontage wel kostenvrij aan te leveren, omdat dit een bijdrage levert aan gescheiden afvalinzameling 

(conform beleid belonen voor goed scheiden)? 

Het CDA is van mening dat deze initiatieven ook een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving in de 

vorm van recycling en hergebruik van goederen (circulaire economie) en in de vorm van aanbod van goedkope 

goederen voor inwoners met een kleine portemonnee. 

6. Weegt het college deze bijdrage aan de samenleving mee bij het komen tot nieuwe afspraken met 

dergelijke initiatieven? Op welke wijze? 

7. Heeft het college overwogen om naast een tarief voor bedrijven en inwoners ook een afzonderlijk voor 

verenigingen en stichtingen te hanteren? Waarom wel of niet? 

 

8. Op welke wijze wordt de raad betrokken bij de besluitvorming hierover? Betreft dit een wijziging van de 

verordening afvalstoffenheffing? 

Namens de CDA-fractie,  

John Boere en Job van Meijeren 
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