
Beantwoording technische vragen over de ingekomen stukken/externe betrekkingen
Raadscommissievergadering van: 07-04-2020 (geannuleerd i.v.m. de Coronacrisis)

Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord

Ingekomen stuk 01
Schriftelijke vragen CDA + 
Beantwoording door 
college Inzake 
berichtgeving 
Woudenberger N224

CDA
J. Bessembinders

In antwoord 2 geeft het College aan het jammer te 
vinden dat de verlengde of tweede Rondweg niet in 
de huidige POVI staat. 

1. Betekent dit dat het College, net als eerder het 
CDA nu ook het uitgangspunt hanteert dat de 
aanleg van een nieuwe Rondweg een 
randvoorwaarde is voor de toekomstige 
ontwikkeling van Zoekgebied 5? Zie hiervoor de 
motie van CDA, SGP en PvdA-GL dd. 24 januari 
2019 (Motie Oplegger Structuurvisie 2019 – 
Tweede Rondweg). 

2. Wat verstaat het College onder ‘diverse opties 
van optimalisatie’, zoals benoemd in het 
antwoord op vraag 2? 

3. Afhankelijk van de teruggekoppelde antwoorden 
op onze vragen, wil het CDA dit onderwerp laten 
agenderen op de eerstvolgende 
commissievergadering. 

Zoals wij in ons antwoord al aan geven vinden wij het 
jammer dat het onderzoeken van een rondweg, nog 
geen deel lijkt uit te maken van het optimalisatie 
onderzoek.

Daarmee zeggen wij niet dat de enige oplossing voor 
de problematiek van de N224 een rondweg is, maar wel 
dat bij het onderzoeken van optimalisaties alle opties 
meegenomen moeten worden, dus ook een rondweg.

Welke andere opties voor optimalisatie van de N224 de 
provincie in beeld heeft, hopen wij de komende tijd van 
hen te vernemen.

Ingekomen stuk 02 
Financieel besluit en 
(nadere) beleidsregels 
jeugd en Wmo 2020

SGP
J. van den Dool

Als mogelijke aanpassing wordt genoemd de 
wijziging van de minimumlonen. 2 vragen daarover:

1. Deze wijziging is nu nog niet opgenomen maar 
zal zodra dit bekend is wel direct opgenomen 
moeten worden in de nadere regels?

2. Het gevolg van deze wijziging is dat de integrale 
verordening sociaal domein moet worden 

1. Wanneer van rijkswege wettelijke 
veranderingen/verhogingen plaatsvinden, beoordelen 
we op basis hiervan of en per wanneer aanpassing van 
onze tarieven noodzakelijk is. Per wanneer is 
afhankelijk van wanneer de wijziging van kracht wordt.

2. Dit klopt niet. Het gaat om aanpassing van het 
financieel besluit.
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aangepast; klopt dit?
3. de toevoeging lijst algemeen gebruikelijke 

voorziening is in artikel 10 toegevoegd maar 
komt vanwege 3 genoemde criteria niet meer in 
aanmerking voor vergoeding vanuit WMO. Is dit 
het gevolg van de landelijke wetgeving en hoe of 
waar zijn deze criteria lokaal vastgelegd?

3. De Wmo 2015 draagt gemeenten op maatwerk-
voorzieningen te bieden ‘ter compensatie van de 
beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie die 
de cliënt ondervindt, voor zover de cliënt deze 
beperkingen naar het oordeel van het college niet op 
eigen kracht, met een algemeen gebruikelijke 
voorziening, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of 
met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk 
dan wel met gebruikmaking van algemene 
voorzieningen kan verminderen of wegnemen.’ (Wmo 
2015 art. 2.3.5 lid 3) Steeds meer gemeenten nemen in 
hun nadere regels een nadere omschrijving op van wat 
zij onder algemeen gebruikelijk verstaan. Dit om 
inwoners meer duidelijkheid te geven. De criteria 
hiervoor liggen niet vast in de wet, maar zijn nader 
uitgewerkt in diverse gerechtelijke uitspraken.

Ingekomen stuk 02 
Financieel besluit en 
(nadere) beleidsregels 
jeugd en Wmo 2020

PvdA-GL
S. Smit

1. Er vinden aanpassingen plaats ten aanzien van 
de uitvoering van Jeugdhulp en WMO, dat denken 
wij te lezen. Wat merkt de zorgvrager in positieve 
en in negatieve zin concreet van deze nadere 
regels waar het veranderingen in de uitvoering 
van zorg betreft?

2. Op welke gebieden heeft de gemeente 
keuzevrijheid, en hoe wordt deze ingevuld?

1. De nadere regels zijn op twee punten aangepast. Er is 
duidelijker omschreven wat wij onder algemeen 
gebruikelijke voorzieningen verstaan. Dit geeft 
inwoners meer duidelijkheid. En met het vervallen met 
de algemene voorziening huishoudelijke hulp en de 
huishoudelijke hulp toelage zijn de passages die hierop 
betrekking hadden, geschrapt.

2. De jeugdwet en de Wmo geven de wettelijke kaders 
waarbinnen de gemeenten hun lokale beleid dienen 
vorm te geven. Wij geven uitvoering aan de taken die 
de wet van ons vraagt, binnen onze financiële 
mogelijkheden en volgens de doelen zoals vastgelegd 
in het beleidskader sociaal domein.

Ingekomen stuk 03
Grondstoffenbeleidsplan en 
communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering afval

GBW
M. van de Hoef

03a. Grondstoffenbeleidsplan & communicatie-
        campagne kwaliteitsverbetering afval
1. In het collegeadvies staat beschreven dat de 

ROVA een toelichting voor de raad zal geven. Wij 
nemen aan dat deze voorlichting op een later 
moment wordt gegeven ( na afloop corona crisis). 
Is dat juist en heeft dit uitstel van ‘toelichting 
voor de raad’ nog invloed op de planning zoals is 
weergegeven?

1. Dit is juist. ROVA zal op een later moment een 
toelichting geven. Dit heeft geen invloed op de planning 
van de uitvoering. In principe starten we begin mei met 
de communicatiecampagne, maar het is wel afhankelijk 
van de actuele ‘coronasituatie’ of het op dat moment 
wenselijk is te starten met dit project.
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Ingekomen stuk 03
Grondstoffenbeleidsplan en 
communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering afval

GBW
M. van de Hoef

03b. Bijlage 1 Memo Grondstoffenbeleid en 
        pva Terugwinnaars

 
1. Er wordt in het memo geschreven dat er zelfs 

een lichte toename is van de hoeveelheid 
aangeboden restafval. Kunnen wij voor dit 
onderwerp nog acties verwachten in 2020?

2. In het memo worden diverse redenen genoemd 
waarom de kosten voor verwerking van afval 
steeds duurder worden voor de gemeente (niet 
beïnvloedbare kosten). Denk hierbij aan; vraag 
naar grondstoffen neemt af, toename kosten van 
verwerking, kosten verbranding restafval worden 
alleen maar hoger, toename valstoffenbelasting).

a. Is het college voornemens dit 
duidelijk te communiceren tijdens de 
campagne? De inwoners gaan er 
vanuit dat hun kosten mogelijk gaan 
dalen als zij goed gaan scheiden. Dit 
is gezien de externe factoren een 
illusie. De kosten zullen hooguit 
minder stijgen door een goede 
afvalscheiding.

b. Wanneer is het kostenonderzoek naar 
ruimere openstelling van de 
Milieustraat afgerond?

1. De lichte toename van de hoeveelheid aangeboden 
restafval per inwoner per jaar is voor een belangrijk 
deel te verklaren door de toename van afkeur van pmd. 
Afgekeurd pmd wordt als restafval verbrand. Deze 
toename van afkeur wordt veroorzaakt door zowel 
toenemende vervuiling en stoorstoffen in het 
ingezamelde pmd als hogere kwaliteitseisen van 
verwerkers. De aanpak #Terugwinnaars, die start in 
2020 (zie antwoord op vraag 1) heeft tot doel om in 
2021 de kwaliteit van het ingezamelde pmd te 
verbeteren waarmee er naar verwachting o.a. minder 
afgekeurd pmd als restafval moet worden verbrand.

2. .

a. De #Terugwinnaarscampagne draait om 
het belang van goed scheiden, vanuit 
vooral circulair perspectief (hergebruik van 
grondstoffen). Op de belastingaanslag 
wordt een toelichting gegeven op de totale 
kosten voor de afvalstoffenheffing (zie ook 
antwoord hieronder op vraag 1c bij 4a. CA 
Raadsnotitie aanbesteding).

b. Het onderzoek naar het hanteren van 
ruimere openingstijden van de Milieustraat 
kan één van de uit te werken onderdelen 
van het op te stellen 
Grondstoffenbeleidsplan worden. Zodra 
daarover vervolgens een besluit is 
genomen, kan het onderzoek worden 
opgestart en kunnen vervolgens de 
resultaten worden teruggekoppeld.
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Ingekomen stuk 03
Grondstoffenbeleidsplan en 
communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering afval

GBW
M. van de Hoef

3c. Bijlage 2 PvA Terugwinnaars

1. Terugwinnaars en de wijkgerichte aanpak: er 
worden 2 aandachtwijken vastgesteld. 

a. Is het college voornemens om bij de 
keuze van deze 2 wijken ook het 
aantal nul-aanbieders te betrekken?

b. Wordt in de maatwerk communicatie 
in de 2 wijken vooraf duidelijk 
aangegeven dat de container bij 
controles 3-5 niet wordt geledigd bij 
geconstateerde vervuiling?

c. Als gegevens niet op adresniveau 
worden bijgehouden. Hoe weet de 
ROVA dan dat een container voor de 
derde keer wordt aangeboden met 
teveel vervuiling erin?

1. .

a. De keuze van de twee aandachtwijken is 
gebaseerd op verschillende factoren, zoals 
de mate van vervuiling en inzameltijdstip. 
Informatie over de 0-aanbieders heeft hierin 
ook een rol gespeeld, maar enkel in globale 
zin (op wijkniveau) omdat de huidige 
afvalstoffenverordening een 
persoonsgerichte analyse en gebruik van 
deze persoonsgegevens niet toestaat.

b. Voorafgaand aan de controles wordt door 
de gemeente (en ROVA) via verschillende 
communicatiekanalen gecommuniceerd dat 
de controles gaan plaatsvinden, inclusief de 
werkwijze van het niet-ledigen bij 
geconstateerde vervuiling en de 
mogelijkheid om de container (na het 
verwijderen van de vervuiling) opnieuw aan 
te bieden. Er wordt niet gecommuniceerd in 
welke wijken er zal worden gecontroleerd.

c. Het Voorloopteam van ROVA controleert de 
containers met het tweeledig doel van 
bewustwording van goed scheidingsgedrag 
bij de inwoner (niet-ledigen, mogelijkheid 
tot opnieuw aanbieden) en 
kwaliteitsregistratie (monitoring). De 
controles vormen niet de basis waarop 
wordt gehandhaafd. Tijdens de derde 
controleronde loopt een gemeentelijk 
toezichthouder/handhaver mee en 
registreert bij geconstateerde vervuiling 
persoonsgegevens ten behoeve van het 
opmaken van een proces-verbaal. Er is 
gekozen voor deze opbouw van controle 
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d. Is al bekend in welke twee wijken de 
wijkgerichte aanpak wordt ingezet?

(ROVA) naar handhaving (gemeente) om 
enerzijds de verantwoordelijkheid voor, en 
het gebruik van, persoonsgegevens helder 
af te bakenen. Anderzijds wordt hiermee de 
inzet van handhaving zoveel mogelijk 
gericht op die inwoners die na twee 
controlerondes nog steeds hun grondstoffen 
niet goed aanbieden. Gegeven een 
gemiddelde van bijna 12 aanbiedingen van 
pmd mini-containers per aansluitingen per 
jaar is de aanname dat zo goed als alle 
gecontroleerde huishoudens minimaal 1, 
maar veelal 2 keer ‘gewaarschuwd’ worden. 
In het nog op te stellen grondstoffen-
beleidsplan wordt het handhavingsbeleid 
aangepast overeenkomstig de vereisten 
van de AVG.

d. Dit is nog niet bekend. Vanwege de situatie 
rondom de Coronacrisis is de inzet van het 
zogeheten Voorloopteam (dat de controles 
uitvoert) tijdelijk stilgezet. De 
planningscapaciteit bij ROVA is zo goed als 
volledig gericht op primaire taken.

Ingekomen stuk 03
Grondstoffenbeleidsplan en 
communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering afval

VVD
J. Stalman

03a Grondstoffenbeleidsplan
Bij financiële consequenties geeft u het volgende 
aan: U verwacht dat de kosten voor drukwerk niet 
opwegen tegen het bereik;

1. Indien men geen drukwerk gaat doen, wat is dan 
het bereik via nieuwsbrief, advertentie(digitaal) 
en social media?

1. De digitale nieuwsbrief heeft 417 abonnees. Via social 
media hebben wij een groter bereik. Om een voorbeeld 
te noemen; we hebben op Facebook bijna 2000 volgers. 
Dit bereik kan door het inzetten van advertenties 
vergroot worden. Middels een advertentie in De 
Woudenberger bereiken we daarnaast de groep 
inwoners die minder digitaal vaardig zijn.
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2. Uit eerder vergaderingen was er een bereik in de 
nieuwsbreven van de gemeente van ongeveer 
400 personen. Hoe kunt u dan stellen dat u een 
beter bereik heeft zonder drukwerk?

3. Drukwerk kan ook dienen als “ flyer” om aan de 
keukenkast te hangen om mensen continue te 
attenderen op hoe afval te verwerken. Met 
andere woorden, ik adviseer u te heroverwegen

2. Via onze gemeentelijke kanalen (o.a. social media) 
hebben wij de mogelijkheid om de verschillende 
doelgroepen in de samenleving op goede en passende 
manieren te bereiken. 

3. Drukwerk is kostbaar en zorgt bovendien weer voor 
afval. Daarom kiezen we ervoor dat nu niet in te zetten, 
maar andere middelen in te zetten voor de gemeente 
brede campagne voor #Terugwinnaars.  Na de 
gemeente brede campagne gaan we meer wijkgericht 
communiceren. Dan kan het wel een keuze zijn om 
drukwerk te gebruiken, omdat dan de doelgroep kleiner 
is en er op die manier wellicht meer maatwerk geboden 
kan worden.

Ingekomen stuk 03
Grondstoffenbeleidsplan en 
communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering afval

VVD
J. Stalman

03b memo
1. U geeft in de grafieken(1) een vergelijking met de 

Gemeente Hattem, u geeft geen toelichting 
waarom deze vergelijking wordt gemaakt?

2. Is het mogelijk dat de forse stijging van de 
afvalstoffenheffing en meer restafval in de PMD 
container een correlatie naar elkaar toe hebben. 
Burger moet substantieel meer betalen en om 
minder te betalen zal hij de restcontainer 
negeren (omdat hij die moet betalen) en alles in 
de PMD gooien. Met andere woorden, opties om 
restafval makkelijk krijt te raken is dan een 
prioriteit?

3. De stelling maak restafval zeer goedkoop, gratis, 
dan zou mogelijk de PMD, mogelijk, weinig 
restafval bevatten. Maar waar ligt het omslag-
punt van kosten restafval verzamelen omlaag 
t.o.v. de kosten van het sorteren van PMD op 
restafval?

1. De gemeente Hattem is binnen ROVA-gebied een 
vergelijkbare gemeente als het gaat om de 
stedelijkheidsklasse, de aanwezigheid van een diftar-
systeem en aantal aansluitingen. 

2. De toename van vervuiling en afkeur in het pmd wordt 
veroorzaakt door zowel strengere kwaliteitseisen vanuit 
de verwerkingsmarkt als door niet goed scheiden door 
inwoners. We gaan er vanuit dat in de regel (80%) de 
inwoners van Woudenberg hun restafval niet bewust 
vervuilen of hun afval verkeerd willen scheiden. Met de 
campagne #Terugwinnaars en het nieuwe 
Grondstoffenbeleidsplan ligt de nadruk vooral op de 
bewustwording van nut en noodzaak van meer 
zuiverheid van grondstoffen (en daardoor ook ‘vanzelf’ 
minder restafval), dan enkel op het produceren van 
minder restafval en minder kosten. 

3. Het exacte omslagpunt is niet bekend. In algemene zin 
geldt dat gemeenten met een Diftar-systeem (zoals 
Woudenberg) een substantieel lagere 
afvalstoffenheffing hebben dan gemeenten zonder 
Diftar.
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Ingekomen stuk 03
Grondstoffenbeleidsplan en 
communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering afval

VVD
J. Stalman

03b  -kwaliteit
1. De verwerkers stellen hogere eisen aan afval, 

dus stijgen de kosten om die kwaliteit te 
bereiken. Wie bepaald de kwaliteit van het eind 
product na scheiding, zijn dit eisen van de 
overheid of van de verwerker zelf?

2. En indien het de verwerker is, in hoeverre kun je 
dan marktwerking toepassen op het aanbieden 
van je restafval?

1. Er zijn minimumstandaarden genoemd voor de 
verwerking van bepaalde afvalstoffen. Deze 
minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid 
aan van verwerking. Verwerkers sluiten met gemeenten 
of hun uitvoeringsorganisaties, zoals ROVA contracten 
over de kwaliteit van het aangeleverde materiaal, zoals 
vastgelegd in hun acceptatie- en verwerkingsbeleid 
(A&V). 

2. De kwaliteitseisen hebben betrekking op de 
ingezamelde en aangeboden grondstoffen die voor 
hergebruik en recycling in aanmerking komen en niet 
op restafval.

Ingekomen stuk 03
Grondstoffenbeleidsplan en 
communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering afval

VVD
J. Stalman

03b Ons streven: “Op weg naar volledig 
circulair”
1. U praat over kwaliteitscontroles, toezicht en 

handhaving. Is de eerste stap niet het beoordelen 
of het proces van doorlopen van afval, van bron 
naar verwerkers, volledig goed te hebben.

2. Daarbij dat voor de burger het duidelijk is wat hij 
moet doen, communicatie, en dan, na 
proefperiode gaan handhaven?,

1. Dit gaat samen. Voor het verbeteren van de kwaliteit 
grondstoffen zijn alle schakels in de grondstoffenketen 
nodig: van producenten die beter recyclebare 
verpakkingen maken, naar inwoners die goed scheiden, 
naar verwerkers die zo hoogwaardig mogelijk afval 
verwerken tot grondstof voor nieuwe producten. 
Namens de gemeente zet ROVA hier volop in, onder 
andere in samenwerkingsverbanden als CirkelWaarde.

2. Toezicht en handhaving wordt pas ingezet na 
verschillende communicatie-acties, afvalcoaching, etc. 
en is vooral gericht op die inwoners die na deze 
communicatieperiode nog steeds de grondstoffen niet 
goed aanbieden.

Ingekomen stuk 03
Grondstoffenbeleidsplan en 
communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering afval

VVD
J. Stalman

03b – kwantiteit
1. Reduceren van inzamelen restafval kan alleen als 

er, bijvoorbeeld, via de milieustraat, meer 
mogelijkheden zijn voor het brengen van 
restafval.

2. U gaat nu alleen onderzoeken of de milieustraat 
vaker open kan, dat onderzoek zo afgerond 
dienen te zijn om te bepalen in hoeverre je 
restafval minder gaat inzamelen.

1. Deze opmerking is voor kennisgeving aangenomen.

2. Het betreft hier een onderzoek om, waar mogelijk, de 
dienstverlening te verbeteren.

Ingekomen stuk 03 VVD 03b - Actie 2020: kwaliteit grondstoffen en 
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Grondstoffenbeleidsplan en 
communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering afval

J. Stalman aanpak #Terugwinnaars
1. In het collegeadvies geeft u aan geen drukwerk 

te gaan maken. Hier geeft u een geweldige, grote 
, opsomming van allerlei drukwerk, wat zien wij 
over het hoofd?

1. Dit is een standaard aanbod vanuit ROVA. Wij kiezen 
ervoor hier voor de gemeente brede campagne geen 
gebruik van te maken. Zie ook reactie op 03a.

Ingekomen stuk 03
Grondstoffenbeleidsplan en 
communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering afval

VVD
J. Stalman

03b - Controles, toezicht en handhaving
U geeft aan dat ook BOA/handhavers voor hun 
rekening nemen

1. Gezien de beperkt mogelijke inzet van de BOA in 
Woudenberg is het de vraag hoeveel uur u wilt 
toewijzen aan de BOA?

2. Politieke vraag, is het gezien de beperkte inzet 
van de BOA überhaupt verstandig om hem hier 
aan toe te wijzen.

3. En wat verstaat u onder handhaving? 
Waarschuwing, boete?

4. Is het niet de taak van de ROVA, wat ze deels 
gaan doen, om controles uit te gaan voeren?

1. De aanpak #Terugwinnaars is zo opgezet dat door 
systematische kwaliteitscontroles door het 
Voorloopteam en communicatie-interventies er steeds 
minder vervuilde containers worden aangeboden. De 
inzet van toezicht en handhaving is alleen gericht op 
die inwoners die na deze communicatie- en 
controleperiode hun grondstoffen nog steeds niet goed 
aanbieden (geconstateerde excessen).

2. De actie draagt bij aan de leefbaarheid van de 
gemeente.

3. De gemeentelijke handhavers/boa’s nemen toezicht en 
handhaving voor hun rekening. Hiertoe wordt het 
handhavingsbeleid op het gebied van afval uitgewerkt 
in het grondstoffenbeleidsplan.

4. ROVA voert de kwaliteitscontroles uit. Deze controles 
vormen echter niet de basis voor handhaving. Daartoe 
zijn de medewerkers van ROVA niet bevoegd. Toezicht 
en Handhaving is de verantwoordelijkheid van de 
gemeentelijke handhavers.

Ingekomen stuk 03
Grondstoffenbeleidsplan en 
communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering afval

VVD
J. Stalman

03b - Planning, kosten en rolverdeling
U geeft aan dat de communicatie campagne in mei 
2020 zou dienen te starten.

1. Is gezien de corona crisis niet het risico dat veel 
burgers zijn afgeleid van dergelijke 
communicatie?

2. Door het vele thuiswerken het volume afval per 

1. Om de attentiewaarde van de crisiscommunicatie te 
kunnen borgen en omdat onderwerpen soms niet 
passend zijn in deze tijd, is het de afspraak dat we 
kritisch zijn op communicatie over onderwerpen die niet 
bijdragen aan de aanpak van de crisis. Met ROVA is 
afgesproken dat we eind april bezien of het wenselijk 
en zinvol is deze communicatiecampagne in mei te 
starten.

2. Deze opmerking is voor kennisgeving aangenomen.
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huishouden, tijdelijk, hoger zal zijn.

3. U kunt besparen op de inzet van de BOA om hem 
hier NIET voor in zetten

3. Deze opmerking is voor kennisgeving aangenomen.

Ingekomen stuk 03
Grondstoffenbeleidsplan en 
communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering afval

CDA
J. Bessembinders

3a CA Grondstoffenbeleidsplan

1. De gemeente geeft aan dat de kosten voor de 
campagne waarschijnlijk lager uitvallen omdat de 
communicatieve aanpak kan worden beperkt. 
Daarmee beperken we mogelijk ook de impact. 
Hoe denkt de gemeente de impact op een 
vergelijkbaar niveau te houden als juist de 
communicatieaanpak wordt beperkt?

1. We beperken de kosten van de communicatieaanpak 
door voor de gemeente brede communicatiecampagne 
geen gebruik te maken van drukwerk. Via onze 
gemeentelijke kanalen hebben wij de mogelijkheid om 
de verschillende doelgroepen in de samenleving op een 
goede manier te bereiken. De digitale nieuwsbrief heeft 
417 abonnees. Via social media hebben wij een groter 
bereik. Om een voorbeeld te noemen hebben wij op 
Facebook bijna 2000 volgers. Dit bereik kan door het 
inzetten van advertenties vergroot worden. Middels een 
advertentie in De Woudenberger bereiken we 
daarnaast de groep inwoners die minder digitaal 
vaardig zijn.

Ingekomen stuk 03
Grondstoffenbeleidsplan en 
communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering afval

CDA
J. Bessembinders

3b Memo Grondstoffenbeleid

1. We lezen in het memo dat de gemeente streeft 
naar een verlaging van de inzamelfrequentie 
restafval in 2023 van eens per 4 weken naar 
eens per 6 of 8 weken. Krijgen huishoudens met 
nu nog een kleine restafvalcontainer in dat geval 
de mogelijkheid om deze kosteloos om te 
wisselen naar een groter exemplaar?

1. Het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan (najaar 2020) 
werkt de implicaties van een mogelijke verlaging van 
de inzamelfrequentie van restafval in 2023 verder uit. 
In deze uitwerking zitten vervolgens ook allerlei 
mogelijkheden en onmogelijkheden en consequenties 
van de maatregel opgenomen.

Ingekomen stuk 03
Grondstoffenbeleidsplan en 
communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering afval

CDA
J. Bessembinders

3c Plan van aanpak Terugwinnaars

In hoofdstuk 4.4 staat: “Indien mogelijk en 
beschikbaar wordt hierbij gebruik gemaakt van data 
en informatie om de wijk ‘in kaart te brengen’, 
bijvoorbeeld sociaal-demografische en sociaal-
economische data of ‘burgerschapsstijlen’. Voor 
Woudenberg is informatie over ‘burgerschapsstijlen’ 
beschikbaar.”

1. Bescherming van de privacy van inwoners is een 

Beantwoording op de volgende blz.
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groot goed. Niet voor niets is in Europa de 
privacywet AVG / GDPR in werking getreden. 
Welke data worden verzameld voor 
burgerschapsstijlen?

2. Wat houden burgerschapsstijlen in?

3. Kan de gemeente garanderen dat de verzamelde 
data niet voor andere doeleinden worden 
gebruikt, zoals aanpak ondermijning of aanpak 
sociale of uitkeringsfraude?

Omgekeerd inzamelen duidt op meer aandacht 
voor het inzamelen van herbruikbare stoffen 
zoals papier, blik en kunststofverpakkingen. De 
burger wordt daarbij gestimuleerd dit afval te 
scheiden in de verschillende componenten. Het 
inzamelen van restafval gebeurt vaak niet meer 
aan huis maar het dient tegen extra kosten naar 
een ondergrondse vuilcontainer of milieupark 
gebracht te worden. 

4. Betekent de introductie van omgekeerd 
inzamelen in de wijk Hoevelaar dat men in die 
wijk überhaupt geen afvalcontainers meer 
ontvangt?

5. Indien ja: Hoe lost de gemeente de inzameling 

1. In 2014 is door bureau SmartAgent, in samenwerking 
met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie het 
Leefstijlenonderzoek (Burgerschapsstijlen) uitgevoerd. 
Dit onderzoek is gericht op communicatie. De data die 
hiervoor gebruikt is, is niet openbaar en niet 
herleidbaar naar personen en/of locaties. We 
beschikken enkel over de resultaten van het onderzoek. 
We beschikken niet over de onderliggende data.

2. Bekijk voor de definitie van burgerschapsstijlen o.a. de 
volgende link: 
https://www.motivaction.nl/onderzoeksmethoden/burge
rschapsstijlen
Ongeveer 70% van de inwoners van Woudenberg heeft 
de ‘groene’ en de ‘gele’ leefstijl. Bij de leefstijl ‘groen’ 
staan de normen en waarden van de groep (familie, 
vrienden of buurt) centraal. Binnen de ‘gele’ leefstijl 
wordt waarde gehecht aan de normen en waarden in de 
samenleving: ‘we hebben samen de regels van omgang 
met elkaar afgesproken’.

3. Zie antwoord hierboven bij punt 1. De gemeente 
beschikt niet over de onderliggende data van het 
Leefstijlenonderzoek.

4. Voor het afval, dat in ondergrondse containers kan 
worden gebracht, zullen de bewoners van de wijk 
Hoevelaar idd geen containers meer ontvangen.

https://www.motivaction.nl/onderzoeksmethoden/burgerschapsstijlen
https://www.motivaction.nl/onderzoeksmethoden/burgerschapsstijlen
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van restafval in de wijk Hoevelaar op?

6. Indien nee: Hoe vult de gemeente omgekeerd 
inzamelen in de wijk Hoevelaar dan in?

5. Zie antwoord hierboven bij punt 4.

6. Zie antwoord hierboven bij punt 4. 
Ingekomen stuk 03
Grondstoffenbeleidsplan en 
communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering afval

PvdA-GL
S. Smit

Grondstoffenbeleidsplan en communicatiecampagne 
kwaliteitsverbetering. Vragen:

1. Wat is de planning voor wat betreft het proces 
inclusief de toelicht door de ROVA?

2. Hebben wij het goed begrepen dat er een pilot 
gaat plaatsvinden? Wanneer vindt deze plaats?

1. De planning van de uitvoering van de aanpak 
#Terugwinaars is opgenomen in het Plan van Aanpak, 
met een verwachte start in mei 2020. Eind april wordt 
bezien of het, in verband met de Coronacrisis, wenselijk 
en zinvol is om ook daadwerkelijk in mei te starten.

2. Er vindt geen pilot plaats. Kern van de aanpak 
#Terugwinnaars is om verschillende acties en 
interventies uit te voeren (lokaal, wijkgericht) om hierbij 
te bekijken wat het meest effectief is in het bewegen 
van inwoners tot beter afvalscheidingsgedrag.

Ingekomen stuk 04
Raadsnotitie AVU 
aanbesteding 
verwerkingscontracten 
2021

GBW
M. van de Hoef

4a. CA Raadsnotitie aanbesteding

1. De kosten voor het verwerken van restafval, grof 
huishoudelijk afval en gft nemen fors toe (72%). 
Dit geeft een stijging in de afvalstoffenheffing 
voor 2021 van €22 (=10,5%) per aansluiting (zie 
4a Raadsnotitie aanbesteding). De meeste kosten 
hebben betrekking op het restafval. 

a. Is overwogen om (ook) het variabele 
deel te verhogen, met als principe “ 
de vervuiler betaalt” ?  Hier gaat ook 
een stimulans vanuit om minder 
restafval aan te bieden.

b. Stel dat we er voor kiezen om niet de 
vaste kosten te verhogen, maar de 

1.

a. De nieuwe aanbesteding heeft niet alleen 
gevolgen voor het restafval. De kosten voor 
het groenafval stijgen ook behoorlijk per 
ton. Bovendien zijn deze kosten slechts een 
onderdeel van alle toerekenbare kosten op 
afval. Pas bij het totaalbeeld van alle te 
verwachten kosten 2021 worden de 
tarieven berekend. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met het 
principe ‘de vervuiler betaalt’. Er wordt wel 
een afweging gemaakt of een te hoog tarief 
per lediging (variabel deel) niet averechts 
gaat werken, waardoor het ontwijkgedrag 
toeneemt. Ook wordt de afweging gemaakt 
of een te hoog variabel deel teveel risico 
gaat vormen bij de dekking van de kosten.

b. Over exacte bedragen en tarieven voor 
2021 kan nu nog niets worden gezegd.
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variabele kosten? Wat worden dan de 
tarieven voor het aanbieden van 
restafval?

c. Wordt een persbericht gewijd aan de 
hogere kosten voor afvalverwerking?

c. Achterop de belastingaanslag 2020 is de 
volgende tekst geplaatst: 
In Woudenberg wordt de 
afvalstoffenheffing bepaald volgens de 
diftar-methode. Met diftar 
(gedifferentieerde tarieven) bestaat de 
afvalstoffenheffing uit een variabel deel en 
een vast deel. Het variabele deel wordt 
berekend op het aantal keren aangeboden 
restafval. Het vaste deel (vastrecht) is voor 
alle inwoners van de gemeente gelijk en 
wordt gevormd door de kosten van 
gezamenlijke voorzieningen, de inzet en 
het beheer daarvan. Dit vaste deel stijgt in 
2020 met € 70,-. Dit komt onder andere 
door: 

- Hogere rijksbelasting op 
brandbaar afval

- Hogere verwerkingskosten voor 
PMD (Plastic of Metalen 
verpakkingen en Drinkpakken)

- Investeringskosten in de 
milieustraat en ondergrondse 
containers. 

Aanvullend op deze toelichting zal separaat 
gecommuniceerd worden over de kosten 
voor van de afvalstoffenheffing.

Ingekomen stuk 04
Raadsnotitie AVU 
aanbesteding 
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GBW
M. van de Hoef

4b. Raadsnotitie aanbesteding

1. Een van de partijen kon zich niet vinden in de 
opzet van de aanbesteding en heeft een kort 
geding aangespannen. Is er aan deze partij nu 
wel een perceel gegund?

2. In het kader op blz. 2 schrijft u de “ beste 

1. Nee, deze partij had wel ingeschreven, maar heeft geen 
perceel gegund gekregen.

2. De criteria waarop is beoordeeld zijn prijs en 
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inschrijvers”. Wat zijn de criteria geweest voor 
deze definitie?

3. Op blz. 3 schrijft u dat er nauwelijks concurrentie 
is op de afvalmarkt. Het is nu mogelijk dat er 
prijsafspraken worden gemaakt tussen de 
aanbieders.  Is hierop voldoende toezicht door de 
Autoriteit Consument en Markt (bestrijding 
kartelafspraken/bestrijding misbruik economische 
machtsposities)?

4. Op blz. 3 onderdeel Afvalstoffenheffing schrijft u 
dat “ de gemeenten rekenen de kosten voor de 
afvalverwerking via de afvalstoffenheffing door 
aan de gemeenten”. Wij gaan er vanuit dat u 
bedoelt dat de kosten worden doorberekend aan 
de inwoners (aansluitingen). Klopt dat?

5. Er wordt in het memo (3b) geschreven dat er 
zelfs een lichte toename is de hoeveelheid 
aangeboden restafval. In de tabel op blz. 4 gaat u 
toch uit van 100 ton minder aangeboden 
restafval. Is dit niet te optimistisch opgenomen? 
Door een mogelijke betere PMD scheiding (actie) 
kunnen de hoeveelheden nog extra stijgen.

6. Op blz. 4 onderdeel Na-scheiding: 7 gemeenten 

duurzaamheid, waarbij duurzaamheid werd bepaald 
door CO2-uitstoot. De uitstoot is vervolgens beprijsd, 
waardoor uiteindelijk een inschrijvingstarief per ton kon 
worden berekend. De beste inschrijver was diegene 
met het beste inschrijftarief per ton.

3. De ACM komt in actie als klachten omtrent 
kartelvorming of prijsafspraken worden ingediend. Dat 
is bij deze aanbesteding niet gebeurd.

4. Dat klopt, de kosten voor de afvalverwijdering die de 
AVU aan de gemeenten berekent, worden 
doorberekend in de afvalstoffenheffing aan de inwoners 
van Woudenberg.

5. De genoemde tonnages in de tabel op blz. 4 betreffen 
eerder gemaakte prognoses van de ontwikkeling van de 
hoeveelheid brandbaar afval, inclusief grof 
huishoudelijk afval. De genoemde toename in de memo 
betreft de realisatie over 2019 van de hoeveelheid fijn 
huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Het college 
zet volop in op een (hernieuwde) daling van de 
hoeveelheid (fijn en grof huishoudelijk) restafval. Het 
nieuwe Grondstoffenbeleidsplan dat in het najaar van 
2020 wordt opgesteld, geeft nadere invulling aan dit 
beleid. Voor 2020 richt het college zich hierbij naast 
kwantiteit vooral ook op de kwaliteit van afval scheiden. 
Immers, een verdere reductie van de hoeveelheid 
restafval is niet zinnig als dit ten koste gaat van de 
kwaliteit en zuiverheid van waardevolle grondstoffen.

6. Indien die 7 gemeenten overstappen op nascheiding 
heeft dat geen consequenties voor de andere AVU-
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hebben aangegeven belangstelling te hebben om 
bij na-scheiding van kunststoffen en dranken-
kartons geen bronscheiding toe te passen. Wat 
zijn hiervan de consequenties voor onze 
gemeente?

gemeenten.

Ingekomen stuk 04
Raadsnotitie AVU 
aanbesteding 
verwerkingscontracten 
2021

CU
E. van Oosterom

1. Is er in de tariefsverhoging die dit jaar is 
doorgevoerd al rekening gehouden met de 
hogere kosten voor de verwerking van restafval 
en zo ja, is dat voldoende om de extra kosten te 
dekken?

1. De hogere verwerkingskosten gaan in per 2021 en 
zitten nog niet in de tarieven van 2020. Denk hierbij 
aan de extra kosten a.g.v. de nieuwe aanbesteding 
zoals eerder in het memo is aangegeven.

Externe Betrekkingen
Motie Landelijk 
Vuurwerkverbod

CDA
J. Bessembinders

1. Is het College voorstander van de motie voor het 
instellen van een landelijk verbod op verkoop, 
bezit en afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen 
door particulieren, zoals ingestoken door de 
burgemeesters van onder meer onze 
buurgemeenten Zeist, Renswoude, Utrechtste 
Heuvelrug en Veenendaal?

1. De lijn van de gemeente Woudenberg is dat moties van 
andere gemeenten voor kennisgeving worden 
aangenomen, tenzij er specifiek Woudenbergs belangen 
aan de orde zijn. Dit is hier niet het geval.


