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SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
 
Nr.     in te vullen door de griffie 
 
Datum: 28 oktober 2018 
 
 
Naam vragensteller: Casper Schrijver 
 
 
Vraag gericht aan: wethouder Rensen 
 
 
Onderwerp: Inzamelen afval 
 
Naar aanleiding van de Informatienota Inzamelcontract afval heeft D66 
onderstaande vragen: 
 

1. Wat is het bedrag van de aanbesteding? Toelichting: in de nota staat alleen 
dat het binnen de 432.000 euro blijft, het verschil is dus niet duidelijk. 

2. Wat is het verschil tussen het in de informatienota genoemde bedrag van 
432.000 euro en het in de Programmabegroting genoemde bedrag van 
1.263.882 euro (pagina 36)?  

3. Wat zijn de extra kosten van het ophalen van een tweede keer in de maand 
van het restafval? Toelichting: bedoeld is tov de nieuwe aanbesteding. Maw 
als we de ophaalfrequentie van het restafval bij één keer per maand zouden 
laten, met welk bedrag zou de aanbesteding dan lager worden? 

4. Welk deel van de inwoners had moeite met het vierwekelijks ophalen van 
restafval en waarom? 

5. Aansluitend op vraag 4, Wat was de mening van het overige deel van de 
inwoners over het ophalen van het restafval en waarom? 

6. Op welke manier draagt het extra ophalen van restafval bij aan de 
doelstelling van de gemeente om minder restafval op te halen? 

7. Op welke manier is rekening gehouden met een stijging van de 
verbrandingsbelasting door een eventuele stijging van het aangeboden 
restafval? 

8. Is er in de aanbesteding gevraagd naar elektrische voertuigen voor het 
ophalen van het afval?  

a. Zo ja, wat is daar het resultaat van? 
b. Zo nee, waarom niet? 

9. Hoe gaat het nieuwe beleid geëvalueerd worden en welke aspecten wil het 
college daarin meenemen? 

10. Wat gaat het college doen als blijkt dat de hoeveelheid aangeboden 
restafval stijgt, ofwel het aangeboden PMD en/of GFT daalt? 



 

  
 
   

g e m e e n t e 
M O N T F O O R 
T  

2 

11. Per welke datum worden de openingstijden van de gemeentewerf 
verruimd? 

 
 

 
Beantwoording voor:  beantwoording voor 8-11-2018 
 
Ondertekening 
 
 
 
 


