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DOSSIER

Geachte mevrouw Van Dongen,

Afschrift:
- S B H / G R A M S , JP Fokkens

Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde heeft u op 2 januari 2013,
ingekomen op 4 januari 2013, schriftelijke vragen gesteld over de beschikbaarheid
van de afvalkalender 2013. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

SK Dordrecht 510
- wethouder Wagemakers
SK Dordrecht 718
- bestuursvoorlichter Van Dijk
SK Dordrecht 410-412

Vraag 1.

Welke afspraken heeft u met HVC gemaakt om te zorgen dat
huishoudens in principe digitaal en desgewenst op papier op
toegankelijke wijze tijdig de afvalkalender voor 2013 beschikbaar
hebben?

- S B C / C o n c e r n , EG Imthorn
SK Dordrecht 713
- raadsgriffier Van Hall t.b.v.
raads- en burgerraadsleden

Antwoord: Op 15 oktober zijn met HVC de afspraken gemaakt om vanaf 2013 de
digitale afvalkalender beschikbaar te hebben en deze op verzoek toe te
sturen. Wethouder Wagemakers heeft dit in de collegecarrousel van
16 oktober aan u meegedeeld. De afvalkalender voor 2013 zou vanaf
18 december digitaal beschikbaar zijn. Dit is via de gebruikelijke media
bekend gemaakt. Bewoners kunnen via de klantenservice van HVC een
uitdraai van hun gepersonaliseerde afvalkalender aanvragen; deze
wordt dezelfde dag opgestuurd.
Vraag 2.

Kunt u ons nader informeren over de problemen met de digitale
afvalkalender 2013, wat is de oorzaak en wie is verantwoordelijk?

Antwoord: Toen HVC de nieuwe afvalkalender online ging zetten, bleek de
koppeling van de afvalkalender aan de database met inzamelgegevens
niet te functioneren. Dit is de verantwoordelijkheid van H V C ; dat heeft
HVC bevestigd. Meer informatie volgt in een brief die HVC heeft
toegezegd.
Vraag 3.

Bent u het met ons eens dat een vervanging van de papieren kalender
door een digitale versie past in deze tijdgeest en tot besparing van
grondstoffen leidt, maar dat deze vervanging geen nadelige effecten
mag hebben op het correct aanbieden en effectief Inzamelen van de
diverse soorten huishoudelijk afval?

Antwoord: Dit zijn wij geheel met u eens. Evenmin mag het tot verslechtering van
de informatievoorziening leiden. Met HVC is afgesproken dat er ook
digitale aanvullingen komen zoals een koppeling met een digitale
(Outlook)agenda en mogelijk een smartphone-applicatie.
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Om een nadelig effect op de afvalscheiding te voorkomen heeft HVC
het papier en kunststof dat de eerste weken van januari op een
verkeerde dag of week is aangeboden, extra apart ingezameld.
Vraag 4.

Bent u bereid het welslagen van de primaire vervanging van de
papieren afvalkalender door de digitale versie na drie kwartalen in
2013 te evalueren en op basis van deze bevindingen aan de
gemeenteraad te laten weten welke vorm van verspreiding van de
afvalkalender u voor 2014 wenselijk acht?

Antwoord: Wij zijn voorstander van evaluatie van processen om te leren van
fouten en verbeteringen na te streven. Met HVC is afgesproken de
invoering van de digitale afvalkalender de eerste helft van dit jaar te
evalueren. De uitkomsten van deze evaluatie zullen wij met u delen.
Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde heeft u op 4 januari 2013,
ingekomen 8 januari 2013, aanvullende schriftelijke vragen gesteld over het feit dat
de ophaaldagen niet in overeenstemming zijn met de bebording aan de
Kinkelenburg. Wij beantwoorden uw aanvullende vragen als volgt.
Vraag 1.

Hoe komt het dat diverse meldingen over de onjuiste bebording aan de
Kinkelenburg een jaar na wijziging van de ophaaldag nog niet tot het
plaatsen van de juiste borden of verwijderen van onjuiste borden heeft
geleid ondanks meldingen via de wijklijn en een brief van de
wethouder?

Antwoord: Voor aanpassing van de borden is een wijziging van het bijbehorende
verkeersbesluit nodig. In april 2012 is een groot aantal brieven
verzonden aan de betrokken bewoners met het voorgenomen
verkeersbesluit. Hierop zijn enkele tientallen reacties binnengekomen.
Om een goede terugkoppeling op de binnengekomen reacties te
kunnen geven hebben er (nogmaals) inventarisaties op straat plaats
gevonden. Na ambtelijke bespreking van de reacties en de bevindingen
op straat worden de verkeersbesluiten opgesteld. Gezien het grote
aantal locaties en ziekte van medewerkers heeft dit meer tijd gekost
dan gebruikelijk. De planning is dat de definitieve verkeersbesluiten in
februari worden genomen en in maart 2013 de borden worden
aangepast of verwijderd.
Vraag 2.

Is bekend wanneer de bebording aan de Kinkelenburg wordt
aangepast, klopt onze aanname dat HVC dit, als afvalinzamelaar
namens de gemeente, moet verzorgen?

Antwoord: Nadat het verkeersbesluit definitief is wordt in maart de betreffende
bebording aan de Kinkelenburg aangepast. Bij 5 locaties is het
voornemen de borden aan te passen aan de werkelijkheid. Bij
3 locaties onderzoeken we op verzoek van bewoners of we de
aanbiedplaatsen fysiek kunnen wijzigen.
De gemeente is verantwoordelijk voor het aanpassen van de borden.
HVC is verantwoordelijk de gemeente tijdig op de hoogte te stellen van
de wijzigingen van de inzameldagen in verband met de ingestelde
parkeerverboden. Dit is in 2011 niet gebeurd.
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Vraag 3.

Het dubbel gebruik van ruimte voor zowel parkeren als
huisvuilinzameling vindt onze fractie effectief. Een bordje met de
ophaaldagen en het verzoek op deze dagen de parkeerplaatsen
daarvoor vrij te houden is een eenvoudige doch doeltreffende
maatregel, mits de ophaaldag op het bord overeenkomt met de
werkelijkheid. Zijn er mogelijk op meer plaatsen bij blijvende wijziging
van de ophaaldag dergelijke borden tot nu toe aan de aandacht
ontsnapt?

Antwoord: Voor zover wij weten zijn er geen borden aan de aandacht ontsnapt.
Oorspronkelijk voornemen was om bij alle combiplekken de borden te
verwijderen, zodat bij een eventuele volgende wijziging van
inzameldagen er geen aanpassingen van pnderborden plaats hoeft te
vinden. Mede gezien afspraken met bewoners uit het recente verleden
is na intern overleg besloten dit niet overal door te voeren. De
voorstellen die in april voor inspraak zijn vrijgegeven, gaan uit van het
voornemen om bij 61 locaties de borden aan te passen aan de
werkelijkheid( sommige bestaan uit meerdere parkeerplaatsen) , en bij
35 locaties de borden te verwijderen in het kader van het beleid om
het aantal borden te verminderen. Naar aanleiding van de
binnengekomen reacties en de hernieuwde inventarisaties worden
uiteindelijk op 24 locaties de borden verwijderd en op 73 locaties de
borden aangepast (op bewonersverzoek komt 1 extra aanbiedlocatie op
een parkeerplaats).
Hieronder een voorbeeld van een toekomstig onderbord.

Uitgezonderd
huisvuil ophaaldagen
zo 22u - ma 19u (4 wekelijks)
ma 22u - di 19u (2 wekelijks)
di 22u - wo 19u (wekelijks)
volgens de inzamelkalender

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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