R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 42 vragen
18R.00636
gemeente

WOERDEN

Van:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

30 oktober 2018

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

: Afval S Reiniging

Contactpersoon
Tel.nr.

P. Trommelen
:

E-mailadres

Onderwerp:

: Wethouder De Weger

8430
trommelen.p@woerden.nl

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door J. Boere en A. van der Tol van de Fractie van CDA, over inleveren van
bouw- en sloopafval op de milieustraat

Beantwoording van de vragen:
1.

Heeft u sinds de invoering van het Raadsbesluit geïnformeerd naar de ervaring van inwoners bij
het inleveren van bouw- en sloopafval? Indien ia, hoe luiden die ervaringen?

Nee, de evaluatie van het nieuwe beleid voor het accepteren van bouw- en sloopafval wordt in het
voorjaar geëvalueerd. Het nieuwe beleid is ingevoerd op 1 januari 2018. Wij vinden het zinvol om over de
periode van één jaar te evalueren.

2.

Heeft u sinds de invoering van het Raadsbesluit geïnformeerd naar de ervaring van medewerkers
van de milieustraat bij het inleveren van bouw- en sloopafval? Indien ia, hoe luiden de
ervaringen?

Dit wordt regelmatig besproken in het werkoverleg met de betrokken medewerkers. De meeste inwoners
hebben geen probleem met de nieuwe beleidsregel, omdat zij minder dan V* m per bezoek aanbieden.
Sommige bezoekers die met meer bouw- en sloopafval op de milieustraat komen, en dus moeten betalen,
hebben meer moeite met het nieuwe beleid. Vaak zeggen deze mensen niet op de hoogte te zijn van het
nieuwe beleid, ondanks dat dit bij de invoering via verschillende kanalen gecommuniceerd is, en op de
website vermeld staat.
3

3.

Is er een duidelijke richtlijn/werkinstructie voor de medewerkers van de milieustraat opgesteld op
basis waarvan zij hunnen bepalen of er kosten zijn verbonden en wat de hoogte van deze kosten
zou moeten zijn? Indien ia, kunt u ons voorzien van een kopie van deze richtlijn/werkinstructie?

De medewerkers zijn op de hoogte voor welke materialen betaald moet worden en welke kosten daaraan
verbonden zijn. Naast een mondelinge instructie beschikken zij over het bijgevoegde stroomschema.
Het volume wordt door een medewerker, in het bijzijn van de bezoeker, gemeten met behulp van een
laser-afstandmeter die op basis van lengte, breedte en hoogte het volume van de lading bepaald. Hierbij
wordt altijd in het voordeel van de inwoner afgerond.

4.

Heeft deze maatregel inmiddels geleid tot een significante afname van de hoeveelheid
aangeboden bouw- en sloopafval (aantal m YTD) ten opzichte van voorgaande jaren en welke
kostenbesparing is hiermee behaald?

Bouw- en sloopafval is een mengfractie die op de milieustraat in een container gedeponeerd wordt. Er zijn
echter ook nog andere bouw- en sloopfracties die gesorteerd aangeboden worden, zoals dakbedekking,
gips, puin en hout B en C.
Na het invoeren van het nieuwe beleid voor bouw- en sloopafval zien we in de periode januari t/m
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augustus 2018 een totale afname van 767 ton (30 7o) ten opzichte van de eerste acht maanden van 2017.
In de onderstaande tabel kunt u zien wat de verschillen zijn ten opzichte van 2017 (het jaar dat wij 'het
nieuwe inzamelen' ingevoerd hebben) en 2018 (beleid voor bouw- en sloopafval aangepast). Om een
goede vergelijking te maken tussen de inzamelresultaten van 2017 en 2018 beperken wij ons tot de
periode januari t/m augustus van beide jaren.
Tonnages aangeboden bouw- en sloopafval

januari t / m augustus
omschrijving

2017

2018

verschil

Bouw 8t sloopafval

86,4

71,8

-14,6

Dakbedekking

15,5

16,5

1,0

Gips

87,2

58,3

-28,9

Puin

1.117,3

749,9

-367,4

Hout B

1.036,3

700,5

-335,8

HoutC

202,0

180,9

-21,1

2 . 5 4 4 , 7

1.777,9

-766,8

totaal

In deze periode hebben wij circa ē 4.000,- minder uitgegeven aan verwerkingskosten voor bouw en
sloopafval. W ij verwachten dat wij op jaarbasis in 2018 circa C 6.000,- minder verwerkingskosten zullen
hebben ten opzichte van 2017.

5.

W at is tot op heden de hoogte van de totale inkomsten van deze maatregel en welk deel hiervan
is afkomstig van bedrijven/bedrijfsmatig aanbod?

In de periode januari t/m augustus hebben wij circa C 15.000 aan inkomsten gegenereerd voor het
aanbieden van bouw- en sloopafval.
Wij zamelen geen bedrijfsafval in, dus creëren hier ook geen inkomsten uit. De Afvalstoffenheffing
wordt betaald door inwoners om (huishoudelijk) afval in te zamelen en af te voeren.
Bijlagen:
Stroomschema bezoeker milieustraat met corsanummer: 18.020691
De ingekomen brief met corsanummer: 18.018659

De secretaris,
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Komt een bezoeker
op de Milieustraat...

gemeente

WOERDEN
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» ZZP-er?
» Aannemer
(met afvalpas)?

Inwoner met afvalpas

JA
»geen toegang
» bij twijfel onderzoek opzichter
» service: kaartjes bedrijven

.JA

Welkom!
C 10,- / zak

Restafval

NEE

JA
J

Welkom!
gratis

A

matras, EPS, asbest, PMD,
glas, metaal, tuinafval,
grofvuil, papier, KCA, banden

NEE

JA

Welkom!
gratis

J

A

meubels e.d.
(hout B/C)

NEE

3

m e e r dan 1/4 m ?
V m = C 30,¬
1 m = C 60,¬
2 m ^ C 120,3

3

3

NEE

3

m i n d e r dan 1/4 m ?
gratis

j J A

hout B/C van bouw/sloop
gips, puin, bitumen, bouw en
sloop

W o e r d e n , hoofdstad va n h e t ŵ i

From:
Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent:
donderdag 13 september 2018 11:47:06
To:
!Griffie
Cc:
Stadhuis
Subject:
Schriftelijke vragen art. 42 - inleveren van bouw- en sloopafval op de milieustraat (CDA)
Attachments: artikel 42 vragen - inleveren van bouw- en sloopafval op de milieustraat (cda).pdf

Aan het college
CC raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen van het CDA ex artikel 42 van het RvO inzake ‘inleveren van bouw en sloopafval op de
milieustraat’. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 13 oktober 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
inleveren van bouw- en sloopafval op de milieustraat

Volgens Raadsbesluit 17R.00671 worden sinds dit jaar kosten verbonden aan het inleveren van bouw- en
sloopafval op de milieustraat. Naar aanleiding van verscheidene signalen van inwoners heeft mijn fractie de
volgende vragen:

1.

Heeft u sinds de invoering van het Raadsbesluit geïnformeerd naar de ervaringen van inwoners bij het
inleveren van bouw- en sloopafval? Indien ja, hoe luiden die ervaringen?

2.

Heeft u sinds de invoering van het Raadsbesluit geïnformeerd naar de ervaringen van medewerkers van de
milieustraat bij het inleveren van bouw- en sloopafval? Indien ja, hoe luiden die ervaringen?

3.

Is er een duidelijke richtlijn/werkinstructie voor de medewerkers van de milieustraat opgesteld op basis
waarvan zij kunnen bepalen of er kosten zijn verbonden en wat de hoogte van deze kosten zou moeten
zijn? Indien ja, kunt u ons voorzien van een kopie van deze richtlijn/werkinstructie?

4.

Heeft deze maatregel inmiddels geleid tot een significante afname van de hoeveelheid aangeboden bouwen sloopafval (aantal m³ YTD ten opzichte van voorgaande jaren) en welke kostenbesparing is hiermee
behaald?

5.

Wat is tot op heden de hoogte van de totale inkomsten van deze maatregel en welk deel hiervan is
afkomstig van bedrijven/bedrijfsmatig aanbod?

Wij rekenen op uw spoedige beantwoording,
Namens de CDA fractie, John Boere, Albin van der Tol

