
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 
18R. 00724 

sįťmecníe 
W O E R D E N 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum 4 december 2018 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 

Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

Afval S Reiniging 

P. Trommelen 

8430 

trommelen.p@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door J. Boere en J. van Meijeren van de Fractie van CDA over betalen voor 
afvalinlevering door samenlevingsinitiatieven 

Beantwoording van de vragen: 

1. Wat zijn de overwegingen van het college om stichting Woerden helpt Roemenië en Oekraïne 
voortaan als een bedrijf aan te merken? 

Volgens de Wet milieubeheer (art. 10.21, lid 1) is het inzamelen van huishoudelijk afval een gemeentelijke 
taak. Deze taak wordt bekostigd uit de afvalstoffenheffing, alleen huishoudens betalen deze heffing. Afval 
dat afkomstig is van een stichting of een vereniging is geen huishoudelijk afval en dus bedrijfsafval. Doordat 
de stichting goederen van derden aanneemt, worden deze goederen het eigendom van de stichting. Voor 
een deel van deze goederen generen zij inkomsten in hun kringloopwinkel. Dit is een commerciële activiteit 
om de kosten voor het nastreven van het doel van de stichting te realiseren. Wat niet meer bruikbaar is 
wordt vanzelf bedrijfsafval. Wij overtreden de Wet Milieubeheer als wij dit afval van de stichting aannemen. 
Wij mogen alleen huishoudelijk afval inzamelen dat afkomstig is van particuliere huishoudens. 

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

Wij wegen de hoeveelheid afval die door de stichting gebracht wordt niet separaat, maar volgens de 
stichting gaat het om 3 tot 4 m3 per week. Het gaat hierbij naar schatting om zo'n 25 tot 30 ton per jaar. De 
transport- en verwerkingskosten hiervoor bedragen circa é 4.500/jaar. 

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 ia welke? 

Ja, ook het kringloopbedrijf Noppes heeft tot voor kort afval aangeboden. Ook dit bedrijf brengt geen afval 
meer naar de milieustraat. Wij willen precedentwerking voorkomen. 

4. Wat is de status van de lopende gesprekken en welke mogelijkheden zijn er voor het college om 
dergelijke initiatieven tegemoet te komen? 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden op ambtelijk niveau. Dit gesprek was bedoeld om inzicht te krijgen in 
de activiteiten van de stichting en een beeld te krijgen over de werkwijze van de stichting en het ontstaan 
van het afval. 

5. Zijn er mogelijkheden voor dergelijke initiatieven om bij goede afvalscheiding (papier, plastic, grof) 
of demontage wel kostenvrii aan te leveren, omdat dit een bijdrage levert aan gescheiden 
afvalinzameling (conform beleid belonen voor goed scheiden)? 
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Nee. Het afval van de stichting is bedrijfsafval, dat apart afgevoerd dient te worden. De gemeente 
Woerden mag wettelijk geen bedrijfsafval innemen. Commerciële inzamelaars kunnen uiteraard ook 
gescheiden afval inzamelen en hergebruiken. Tevens kunnen wij de stichting geen Afvalstoffenheffing 
opleggen. 

6. Weegt het college deze bijdrage aan de samenleving mee bij het komen tot nieuwe afspraken met 
dergelijke initiatieven? Op welke wijze? 

Hoewel wij grote waardering hebben voor de inspanningen van de Stichting Woerden helpt Roemenië, 
Oekraïne en Moldavië kunnen wij het bedrijfsafval op juridische gronden niet gratis aannemen. Het doel 
van de stichting "Woerden help Roemenië en Oekraïne" is de situatie van mensen in Roemenië, Oekraïne 
en Moldavië te verbeteren. Mede om dit te bekostigen exploiteren zij een kringloopwinkel waarin inkomsten 
worden gegeneerd. 
De stichting biedt door het inzamelen en recyclen van meubels ed. een gewaardeerde bijdrage aan de 
Woerdense samenleving. De stichting kan aan de poort strikter selecteren op herbruikbaarheid en de 
inzameling als bedrijfsafval in haar businessmodel opnemen. Wij zijn altijd bereid tot nader overleg met de 
stichting binnen de wettelijke condities. 

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? 

Nee. Als we bedrijfsafval inzamelen verrichten we een niet-wettelijke taak en nemen we feitelijk deel aan 
het economisch verkeer. We moeten ons in dat geval houden aan de wettelijke gedragsregels voor 
economische activiteiten van overheden. Concreet betekent dit dat we ten minste de integrale kosten 
moeten doorberekenen aan de aanbieder. We kunnen dus niet tot een "gunstig tarief' komen voor deze 
groep, omdat er dan sprake zou zijn van oneigenlijke concurrentie met het bedrijfsleven. 

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

De basis van het verschil tussen huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen is vastgelegd in de Wet 
milieubeheer. Dit is landelijke wetgeving waar wij als gemeente aan gebonden zijn en waar de raad geen 
bevoegdheid heeft. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.021452 

De secretaris, 

7 Ann ^ 
drs. M.H.J. van V.J. er 
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From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: 17 Oct 2018 09:37:34
To: !Griffie
Cc: Stadhuis 
Subject: Schriftelijke vragen art. 42 - Betalen voor afvalinlevering door samenlevingsinitiatieven (CDA)
Attachments: art. 42 vragen - betalen voor afvalinzameling door samenlevingsinitiatieven.pdf 

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 


