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Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CU-SGP inzake Ik begrijp het niet. Jij wel? 

 

 
 
   
 
Beantwoording van de vragen 
CU-SGP stelde vragen naar aanleiding van een brief die inwoners hadden gekregen over het verkeerd aanbieden van 
hun afval. De antwoorden op de vragen vindt u hieronder. 
 
1. Erkent u dat deze brief onduidelijk is voor een deel van de inwoners van Woerden? 
 
We kunnen ons voorstellen dat de brief voor sommige inwoners lastig leesbaar is. De brief heeft een sterk juridisch 
karakter, omdat het een formele waarschuwing betreft. De brief wordt ook gebruikt bij andere gemeenten en is juridisch 
getoetst. We zien echter dat de boodschap van de brief door het moeilijke taalgebruik niet goed meer overkomt. We gaan 
de brief daarom herschrijven of aanvullen zodat de boodschap duidelijker naar voren komt en tegelijkertijd ook de 
juridische informatie aanwezig blijft.  
 
2. Wat is de boodschap van deze brief? 
 
Deze brief is een formele waarschuwing voor mensen die hun huisvuil niet op de juiste manier, op de juiste plek of op het 
juiste moment  aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn het aanbieden in de verkeerde zak, naast de container of te vroeg 
voor het inzamelmoment. Inwoners worden gewezen op het feit dat hiervoor regels gelden en dat ze een boete kunnen 
krijgen als ze zich hier niet aan houden. Ook staat in de brief informatie over waarom het belangrijk is dat zij zich aan de 
regels houden. Afval dat niet op de juiste manier wordt aangeboden zorgt voor verrommeling van de buurt, trekt 
ongedierte aan en heeft ongewenste gevolgen voor de leefomgeving en de natuur. De regels zorgen ervoor dat we 
Woerden leefbaar, schoon en veilig houden.  
 
3. Kunnen we niet beter een kort briefje schrijven met daarin een duidelijke boodschap? 
 
De brief geldt als een formele waarschuwing en moet daarom ook aan verschillende juridische eisen voldoen. Zoals 
aangegeven bij vraag 1 gaan we kijken hoe we deze informatie kunnen verwerken op een manier die de leesbaarheid van 
de brief ten goede komen.  
 
4. Werken de ambtenaren met ‘Schrijfregels Klare Taal’? Waarom wel/niet? 
 
Afgelopen najaar hebben verschillende ambtenaren via de Groene Hart Academie een training begrijpelijk schrijven 
gevolgd. Ook zijn binnen de gemeente voor komend jaar een aantal licenties beschikbaar van het softwarepakket 
‘Klinkende Taal’. Vanaf half februari 2022 kan hiermee de begrijpelijkheid van teksten eenvoudig worden gecontroleerd.  
Het structureel bijhouden van de kennis van ambtenaren op dit gebied en het herschrijven van de brieven die naar 



inwoners gestuurd worden is een enorme opgave. Als het de wens is om dit te borgen zal structureel meer geld 
uitgetrokken moeten worden en meer capaciteit beschikbaar moeten komen.  
 
5. Wordt PMD afval gerecycled of vernietigd? In de brief wordt gesproken over vernietigen. 
 
PMD afval wordt apart ingezameld en door de externe verwerker zoveel mogelijk gerecycled. Als blijkt dat de inhoud van 
de PMD-zak niet aan de voorwaarden voldoet (en bijvoorbeeld ook ander afval bevat dan PMD-afval) dan gaat recyclen 
niet en wordt de inhoud verwerkt met het restafval en dus verbrand.  
  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/22/050644 



 

 

Artikel 42 vragen “Ik begrijp het niet. Jij wel?”.  

 

Inleiding: 

Een inwoner ontving een brief waarin staat dat ze een bestuurlijke waarschuwing kreeg over het 

‘verkeerd aanbieden huishoudelijk afval’. Dit gezin is spreekt nauwelijks de Nederlandse taal en 

begreep niets van de inhoud van deze brief. Ach dacht ze laat ik mijn vrijwilliger vragen, want die 

heeft een hoge school gevolgd.  Maar deze moest de brief ook een paar maal lezen, want welke van 

de onderstaande overtredingen is gemaakt: 

of - het PMD afval zat in een gewone zak. 

of - de PMD zak hing niet aan een goedgekeurde PMD haak.   

 

Dus een simpel briefje met de vraag om het afval voortaan in een PMD-zak te doen of met de vraag 

om de zak voortaan aan een oranje haak te hangen had voldoende geweest.  

 

Vragen aan het college: 

1. Erkent u dat deze brief onduidelijk is voor een deel van de inwoners van Woerden? 

2. Wat is de boodschap van deze brief?  

3. Kunnen we niet beter een kort briefje schrijven met daarin een duidelijke boodschap? 

4. Werken de ambtenaren met ‘Schrijfregels Klare Taal’? Waarom wel/niet? 

5. Wordt PMD afval gerecycled of vernietigd? In de brief wordt gesproken over vernietigen.  

 

We zien uit naar uw reactie.  

 

Fractie CU/SGP, Lia Noorthoek 

 

Om een indruk te geven voegen we delen van zo’n brief toe: 
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