
 

 

 

 

Schriftelijke vraag 

 

 

 

Datum 1 april 2019 

Onderwerp Toelichtende vragen Raadsvoorstel Beter Afval 
Scheiden 

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling 

in de cyclus? 

Ja, Raadsvoorstel Beter Afval Scheiden 

Portefeuillehouder wethouder Koenraad 

 

 
Naar aanleiding van de commissiebehandeling over dit raadsvoorstel en als voorbereiding op de 
raadsvergadering van 4 april a.s. heeft onze fractie nog een aantal toelichtende vragen. 
 
In het raadsvoorstel spreekt u over een contract dat loopt tot 2022. 
  

1. Over welk contract hebben we het dan precies? 
2. Waarom kan de combinatie bron- en nascheiding niet worden uitgevoerd binnen het huidige 

contract? 
3. Waarom kon het omgekeerd inzamelen eventueel wel binnen het huidige contract worden 

uitgevoerd? 
4. Waarom kan de wijziging inzake de inzameling van het restafval aan huis van 1x per 2 weken 

naar 1x per 4 weken wel binnen het huidige contract worden uitgevoerd? 
5. Kunt u toelichten en uiteenzetten dat met het voorliggende raadsvoorstel de 

inzamelingskosten dalen voor de gemeente? 
  
  
Alvast dank voor uw antwoorden. 
  
Michael Yap, PvdA 
 
 
Wij beantwoorden uw vragen als volgt:  

1. Het gaat over het contract voor de verwerking van huishoudelijk restafval tussen 
Saver en Suez. Dit contract loopt tot 1 februari 2022, met een mogelijke verlenging 
van 2 maal 3 jaar. 

2. In het huidige contract staat beschreven dat het huishoudelijk restafval aan Suez 
aangeboden dient te worden. Er zijn binnen het contract geen afspraken met Suez 
gemaakt omtrent nascheiding.  

3. Omgekeerd inzamelen is alleen een aanpassing van de inzamelmethode. En is niet in 
strijd met het lopende contract. 

4. 1x per 4 weken inzamelen is alleen een aanpassing van de inzamelfrequentie, en is 
niet in strijd met het lopende contract. 



5. Zowel de kosten als de inkomsten voor de gemeente dalen. De kosten voor de 
inzameling en verwerking van het restafval zitten in het variabele tarief per 
aanbieding van restafval. Doordat Saver minder vaak langs rijdt en er minder 
restafval verwerkt hoeft te worden, zijn er minder kosten. De kostenbesparing van 
het minder inzamelen van restafval komt hierdoor direct ten goede aan de 
huishoudens die minder vaak aanbieden dan voorheen en daardoor minder 
afvalstoffenheffing betalen.  

Wethouder duurzaamheid, 

 

Klaar Koenraad 


