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Aan              : De gemeenteraad 

Van             : Het college van Burgemeester en Wethouders 

Onderwerp  : Beantwoording schriftelijke vragen OK(é) Partij 

Datum        : 31 oktober 2017 

Zaaknummer : ZK17003753 

Beantwoording van vragen van raadslid J.A. Mollet van de OK(é) Partij als bedoeld in artikel 36 van 

het RvO m.b.t. het CAW voornemen inzake wijziging inzameling grof huisvuil. 

 

Berichtgeving in het Noordhollands Dagblad is aanleiding voor de heer Mollet om vragen te stellen, 

die op 18 augustus 2017 zijn ontvangen. Gebruikelijk is om schriftelijke vragen zo spoedig mogelijk, 

maar in ieder geval binnen 30 dagen te beantwoorden.  

Omdat het Algemeen Bestuur van het CAW op 27 september 2017 bijeenkwam om tot nadere 

standpuntbepaling te komen inzake de inzameling van grof huisvuil is de beantwoording van de 

vragen van de heer Mollet uitgesteld. Dit is in de gemeenteraad van 18 september als zodanig 

besproken. Nu dit heeft plaatsgevonden volgt hieronder de reactie op de ingediende vragen. 

 

1. Heeft u kennis genomen van de berichtgeving in het Noordhollands Dagblad? Wat is uw 

reactie op de informatie zoals die in de media wordt weergegeven? 

 

Antwoord:  

Wij hebben hiervan kennisgenomen en het heeft ons onaangenaam verrast. Het Algemeen 

Bestuur van het CAW heeft immers geen besluit genomen om de inzameling van grof vuil 

aan te passen. Wel is in overleg van het Algemeen Bestuur van het CAW op 16 december 

2016 besproken om een voorstel hiervoor nader uit te werken. Het heeft ons zeer verbaasd 

dat aanpassing van de grof vuil inzameling werd aangekondigd, zonder dat een uitgewerkt 

voorstel aan het Algemeen Bestuur van het CAW en aan de colleges en raden van de 

deelnemende gemeenten is voorgelegd. 

 

 

2. Bent u het eens met de visie die het CAW geeft als rechtvaardiging voor het invoeren van 

een tarief voor het ophalen van grof vuil? 

 

Antwoord: 

Wij kunnen ons vinden in de doelstelling om afvalstromen beter te scheiden en 

verwerkingskosten te reduceren. Dit moet wel verhouding staan tot de inspanning die van 

bewoners wordt gevraagd. Ook om te voorkomen dat afval juist op verkeerde plaatsen 

terecht komt. In het overleg met het CAW is hier voor de verdere uitwerking specifiek 

aandacht voor gevraagd. 

 

3. Wanneer bent u op de hoogte gebracht van het voornemen van het CAW om te komen tot 

invoering van een ophaaltarief voor grof vuil in de regio? 

 

Antwoord:  

In het voorjaar van 2016 heeft het CAW aan het HVC verzocht om de mogelijkheden tot 

bezuinigingen te onderzoeken die moesten leiden tot verlaging van de exploitatiekosten, 
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positief bijdragen aan het milieurendement en een hoge service op de grondstoffen. De HVC 

heeft meerdere bezuinigingsopties in beeld gebracht en in overleg van het Algemeen 

Bestuur van het CAW op 28 september 2016 zijn deze besproken. Eén van de aangegeven 

opties betrof het verbeteren van het scheidingspercentage grof huishoudelijk afval: 

enerzijds door de service te verhogen (verruiming openingstijden afvalstations, beschikbaar 

stellen aanhangwagens), anderzijds door het niet langer gratis ophalen van grof vuil. 

 

4. Kunt u aangeven wanneer het voornemen van het CAW, om te komen tot invoering van een 

ophaaltarief voor grof vuil in de regio, is besproken in een overleg in CAW-verband? Zo ja, 

wanneer is dit gebeurd? Is er van dit overleg een verslag gemaakt en hoe kunnen wij dit 

verslag inzien? Zo niet, waarom niet? 

 

Antwoord:  

Zie de reactie op de voorgaande vraag. Het verslag van de vergadering van het Algemeen 

Bestuur van het CAW van 28 september 2016 treft u bijgaand aan. 

 

5. Als de verdediging voor de invoering van het tarief een besluit is geweest van het CAW-

bestuur, betekent dat dan ook dat onze vertegenwoordiger in het CAW achter de 

verdediging van het CAW staat? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord:  

Zoals aangegeven in onze reactie onder 2, onderschrijven wij de doelstelling van het CAW. 

Voor de uitwerking van het voorstel heeft portefeuillehouder de heer Knijn kritische 

kanttekeningen geplaatst. 

 

6. Het zou kunnen zijn dat het CAW de mogelijke invoering van een grof vuil-tarief in de 

overleggen heeft ingebracht. Als deze redenering juist is: wanneer is dit gebeurd? Als dit 

niet juist is: waar komt het voornemen tot invoering van een grof vuil-tarief dan wèl 

vandaan? 

Antwoord: zie onze reactie onder 3. 

 

7. Kunt u aangeven hoe vaak er grof vuil bij de particulieren is opgehaald in 2016? Wij zouden 

graag een overzicht hebben van het aantal ritten per gemeente. Is dat mogelijk? Zo nee, 

waarom kan dat niet? 

 

Antwoord:  

Wij hebben van onze gemeente de gegevens van 2016 bij de HVC opgevraagd. Dit overzicht 

treft u bijgaand aan (pagina 15 van de Jaarrapportage 2016 Koggenland). 

 

8. Bent u met ons van mening dat wijziging van de hoogte van het afvaltarief, maar ook van 

de opbouw van het vast te stellen afvaltarief, onderwerp zou moeten zijn van beraadslaging 

in de gemeenteraad? Dat, er nu sprake is van een onrechtmatige dus nietige heffing van die 

20 euro zodat geen inwoner gedwongen kan worden die 20 euro ook daadwerkelijk te 

voldoen? 

 

Antwoord: 

De gemeenschappelijke regeling CAW biedt onvoldoende wettelijke grondslag voor het in 

rekening brengen van een bedrag voor het ophalen van grof afval door HVC. Een eventuele 

regeling in die richting moet inderdaad door de gemeenteraad worden afgewogen en 

vastgesteld. 
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9. Heeft u, of heeft het CAW, in kaart welke problemen er voor welke groepen inwoners gaan 

ontstaan wanneer een tarief voor het ophalen van grof vuil wordt ingevoerd? Zo ja, kunt u 

ons een uiteenzetting geven van deze mogelijke problemen? Zo nee, gaat u dit nog doen en 

wanneer? Kunt u ons te zijner tijd van de resultaten van dit onderzoek op de hoogte 

brengen? 

 

Antwoord: 

Wat ons betreft had dit vraagstuk onderdeel moeten zijn van de nadere uitwerking van het 

voorstel om tot aanpassing te komen. 

Inmiddels heeft het CAW in vergadering op 27 september besloten het project om tot 

aanpassing van de inzameling van grof vuil stop te zetten. Hierover bent u via de raadsbrief 

van 4 oktober geïnformeerd. 

 

10. Nu al hebben wij vernomen dat er mensen zullen zijn die hun grof vuil zullen opslaan in hun 

tuin of achterlaten in de woonomgeving, wat vindt u van dergelijke berichten? 

 

Antwoord:  

Zie ons voorgaande antwoord onder vraag 9. 

 

11. Hoe denkt u dergelijk gedrag te voorkomen? 

 

Antwoord: 

Zie ons voorgaande antwoord onder vraag 9. 

 

Verdere procedure 

De beantwoording van de vragen zullen wij plaatsen op de lijst van ingekomen stukken van de 

eerstvolgende raadsvergadering. 


