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Vraag Antwoord

Inzake kwaliteit controles: Visuele inspectie door Voorloopteam; Er wordt niet 
onder in de container gezocht of zakken verwijderd. Kan het college aangeven 
waar dan wel naar wordt gekeken? Is dit voldoende betrouwbaar om een conclusie 
te trekken over de kwaliteit van aanlevering? En wat is daarmee volgens het 
college de toegevoegde waarde van deze voorloopteams?

Het Voorloopteam voert een visuele inspectie uit van de mini-container. Dit betekent 
dat de Voorloper het bovenste deel van de container schouwt. Daarnaast wordt het 
gewicht van de container in de inspectie meegenomen, waarbij afwijkingen van het te 
verwachten gewicht duidt op vervuiling (al dan niet onder in de container). De 
Voorlopers zijn ervaren controleurs die op basis van dit type inspectie een betrouwbaar 
en scherp beeld kunnen krijgen van de vervuilingsgraad van een container. Uiteraard 
kan het voorkomen dat er (al dan niet bewust) onder in de container stoorstoffen zitten, 
die door het lichte gewicht niet worden opgemerkt. 

Tijdens fase 3 loopt de BOA mee om bij een geconstateerde overtreding een 
proces verbaal op te maken. Hierover hebben wij de volgende vragen aan het 
college:

 Deelt het college onze opvatting dat het nu mogelijk is dat iemand een 
pv krijgt, maar dat die persoon bij de 2 eerdere controlerondes niet in 
overtreding is geweest? 

 Wat is de reden dat de BOA hiervoor wordt ingezet? Wij gaan uit van 
een andere prioritering in werkzaamheden van de BOA. Wij denken 
hierbij aan handhaving verkeersmaatregelen en corona gerelateerde 
werkzaamheden. Kan het college ook een indicatie geven van het 
aantal uren die toebedacht zijn aan de BOA voor deze 
werkzaamheden?

Het kan voorkomen dat een inwoner een pv krijgt in de laatste controleronde terwijl hij 
of zij in de eerdere controlerondes niet in overtreding is geweest. Drie opmerkingen 
hierbij: 

1. De controles zijn zo opgezet – van bewustwording naar controles naar 
handhaving – dat inwoners meerdere maanden ondersteund worden om goed 
te scheiden alvorens handhaving wordt ingezet. De ervaring leert dat de kans 
hierdoor sterk wordt verkleind dat een inwoner pas in de laatste ronde een 
eerste overtreding maakt;

2. In de laatste controleronde ontvangen alleen die inwoners een pv waarbij een 
sterke vervuilingsgraad wordt geconstateerd. M.a.w. de handhaving richt zich 
op overtredingen die dusdanig zijn dat het geen ‘foutje’ door onwetendheid is;

3. Tot slot: het niet correct aanbieden van afval en grondstoffen is een 
overtreding, ook als de inwoner het de maanden of zelfs jaren daarvoor altijd 
goed heeft gedaan. Vgl. een snelheidsovertreding die ook wordt gegeven als 
een automobilist twintig jaar zich aan de snelheid heeft gehouden. Eventueel 
kan er voor gekozen worden om in de laatste controleronde met een 
waarschuwing te werken op de inzameldag en een boete bij opnieuw 
geconstateerde vervuiling op de inhaaldag. Dit kost echter wel extra boa-
capaciteit. Zonder waarschuwing gaat het om globaal twee dagen (16 uur); met 
waarschuwing om globaal 3 tot 4 dagen (32 uur).

Wij zijn van mening dat er in het plan maar een beperkte rol is weggelegd voor Het plan van aanpak is een aanpak op hoofdlijnen. In de uitvoering ervan kan de 
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onze afvalcoach (maatwerkcommunicatie). Waarom wordt de afvalcoach b.v. niet 
ingezet bij het Voorloopteam zodat hij een goede indruk krijgt van het afval zoals 
dat wordt aangeboden? Ook kan hij/zij dan direct in gesprek met bewoners indien 
dat nodig is. Kan het college hier meer duidelijkheid over geven?

afvalcoach zeker een rol spelen. Dat kan inderdaad bijvoorbeeld als meeloper met de 
voorloper of als onderdeel van de wijkgerichte maatwerkcommunicatie. 


