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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

19R.00454 
 
 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 25 mei 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 

Portefeuille(s) :  Afval & Reiniging 

Contactpersoon : P. Trommelen 

Tel.nr. : 8430 

E-mailadres : trommelen.p@woerden.nl 
 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door mevr. L. Noorthoek van de Fractie van ChristenUnie SGP 

over afvoeren van afval op stadserf 

 

Naar aanleiding van uw inleiding willen wij het volgende opmerken: 
 

Inwoners kunnen maximaal 24 keer per kalenderjaar kosteloos de milieustraat bezoeken, daarna moet per 
bezoek € 7,50 betaald worden. Het is dus niet zoals u stelt, dat er maar dat drie keer per dag van de 
afvalpas gebruik gemaakt kan worden om de milieustraat te bezoeken. Het vastgestelde beleid is dat men 
niet met andermans pasje afval kan komen brengen op de milieustraat.  
 
Daarnaast is door de Raad vastgesteld dat inwoners moeten betalen voor het brengen van bouw- en 
sloopafval bij de milieustraat. 
 
Dit beleid wordt uitgevoerd door de medewerkers van Afval & Reiniging.    
 
 

Beantwoording van de vragen: 

1. Is het college op de hoogte van bovenstaande problematiek? 
 

Ja, het is ons bekend dat verschillende maatschappelijke organisaties ‘afval’ van inwoners van onze 
gemeente, die binnen hun doelgroep vallen, bij de milieustraat willen inleveren. 
 
 

2. Zo ja, wil men voor deze bewoners met o.a. financiële problemen een oplossing zoeken? 
 
De teams Woerden Wijzer en Afval & Reiniging kijken samen hoe zij ieder vanuit hun taak en expertise én 
binnen het bestaande beleid, wet en regelgeving tot een werkbare oplossing kunnen komen om deze 
inwoners te helpen. Mogelijk gebeurt dit in samenwerking met een aantal betrokken maatschappelijke 
organisaties. Een eerste gesprek hierover heeft op 30 april 2019 plaatsgevonden. 
 
 

3. En wil men een oplossing zoeken voor de organisaties die deze mensen helpen? 
 
Zie vraag 2. 
 
 

4. Op het stadserf wil men geen uitzondering maken voor deze doelgroep en voor de organisaties die 
hen ondersteunen. Is het college het daarmee eens? 

 
Het is correct dat het Stadserf, het team Afval en Reiniging, hier geen uitzondering op maakt. Het team 
werkt binnen de kaders van het door uw Raad vastgestelde beleid en de bestaande wet- en regelgeving 
voor het inzamelen van afval. De benodigde expertise om financiële hulp, geestelijke bijstand en subsidies 
te verlenen aan individuen en organisaties is niet bij dit team belegd. Dit team heeft de opdracht om zakelijk 
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en efficiënt afval in te zamelen van huishoudens. Dit doet zij met als uitdaging, ondanks de steeds stijgende 
kosten van de verwerking van afval, de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden. 
 
In de praktijk is gebleken dat er burgers zijn, die zich niet wensen te houden aan de spelregels op het 
stadserf. Daarom moeten het team klantvriendelijk, maar ook streng en rechtvaardig op (kunnen) treden en 
kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen de ene en de andere burger. Recente ervaring wijst uit 
dat er altijd geprobeerd wordt de regels te omzeilen, terwijl wij als college niet willen dat de ene burger kan 
menen meer rechten te hebben dan de andere. Het team Afval & Reiniging is daarom de werkwijze op de 
milieustraat aan het stroomlijnen, o.a. om bij discussies uit te kunnen gaan van  heldere spelregels.  
  
 

5. Is het logisch dat we als gemeente en organisaties naar andere commerciële partijen gaan kijken 
om het afval af te voeren, terwijl we een stadserf hebben waar het afval direct wordt gescheiden? 

 
Inwoners van onze gemeente kunnen afval brengen bij de milieustraat: zij betalen immers 
Afvalstoffenheffing. De gemeente mag geen afval van niet-huishoudens inzamelen en verwerken. 
Organisaties (bedrijven, stichtingen, verenigingen, etc.) zijn geen huishoudens, betalen geen 
afvalstoffenheffing en hebben daarom geen toegang tot de milieustraat. Het zou oneigenlijke concurrentie 
met de Woerdense bedrijven zijn als de gemeente zich in deze markt mengt. 
Het team Afval & Reiniging biedt aan vrijwilligersorganisaties aan haar netwerk van commerciële bedrijven 
te benaderen: hoe kunnen bedrijven de vrijwilligersorganisaties helpen? Voor een vrijwilligersorganisatie 
heeft team Afval en Reiniging een Woerdens bedrijf bereid gevonden tuinafval gratis te ontvangen en te 
verwerken. Bedrijven zijn vaak bereid iets terug te doen voor de samenleving. Wij zien dat het bieden van 
social return steeds vaker onderdeel wordt van hun bedrijfsvoering.   
 

 



From: Ramler, Huub <ramler.h>
Sent: donderdag 23 mei 2019 10:45:20
To: undisclosed-recipients:;
Cc: Stadhuis 
Subject: Artikel 42 vragen CU-SGP inzake afvoeren van afval stadserf
Attachments: art. 42 vragen cusgp inzake afvoeren van afval stadserf.pdf 

Aan het college

CC raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van ChristenUnieSGP inzake afvoeren van afval op stadserf. Conform het RvO 

dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 22 juni a.s.).

Met vriendelijke groet,

Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden 

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

M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl
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