Van: Aydin Gundogdu
Verzonden: maandag 23 november 2020 14:54
Aan: Linden, H van der (Rik)
CC: Raadsgriffie; David Schalken-den Hartog
Onderwerp: Technische vragen grondstoffenbeleid

Beste Rik,
nog op de valreep voor morgen stuur ik hierbij een aantal technische vragen die ik zou willen
betrekken bij de behandeling van het grondstoffenbeleid. Ik hoop dat het nog lukt om deze
te laten beantwoorden.
Groeten, Aydin
1. Kan het college een totaaloverzicht geven van de kosten die er jaarlijks met
inzameling, verwerking en belastingen door Rijksoverheid is bemoeid waaruit blijkt
dat er een taakstelling van €760.000 voor gemeente Dordrecht overblijft?
Antwoord:
De taakstelling ad € 760.000 is als volgt opgebouwd:
P&C-document
Kadernota 2020
Kadernota 2021
Kadernota 2021
Kadernota 2021
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De totale begrote afvalstoffenbelasting voor 2020 bedraagt ongeveer € 900.000. Het bedrag voor 2021 zal (aanzienlijk)
hoger zijn door extra restafval vanwege corona en door een verwachte stijging van het belastingtarief. Zodra hierover
meer duidelijkheid is, verwerken we dit in de begroting 2021.
** Vanwege de Chinese importbeperkingen zijn de inkomsten van papier zeer sterk gedaald. Daarnaast zijn met name de
verwerkingskosten voor hout, grond en klein chemisch afval sterk gestegen.

We hebben deze extra kosten, zoals gemeld in de kadernota's 2020 en 2021, verwerkt in onze
begroting. Zie bijgevoegd overzicht met de begrote afval-exploitatie.
Wat opvalt in dit overzicht is de "rode" taakstelling (= voornoemde tegenvallers) van € 760.000.
Bij de begroting 2021 was nl. nog niet duidelijk hoe de tegenvallers gedekt zouden worden binnen de
"gesloten exploitatie"-systematiek1) van het begrotingsproduct Afvalinzameling en verwerking.
Opties binnen de "gesloten exploitatie" zijn het verhogen van de afvalstoffenheffing, het treffen van
ombuigingsmaatregelen (lagere kosten), het versoberen van het kwijtscheldingsbeleid en/of het
deels verrekenen met de reserve Afval. Het eventueel verrekenen van de taakstelling met de
Algemene Reserve leidt tot een structurele verslechtering van het rekeningresultaat van de
gemeente.
1) Een "gesloten exploitatie" betekent, dat het saldo aan begrote lasten en begrote baten van het betreffende
begrotingsproduct niet mag wijzigen door mee- of tegenvallers. Hierdoor wijzigt ook het rekeningresultaat van de
gemeente niet.

2. Wat zijn de kosten (en de hoogte) van flankerende maatregelen mbt
grondstoffenbeleid? Waaruit worden deze gedekt?

Antwoord:
De eenmalige kosten voor de implementatie worden geraamd op € 165.000, ten laste van de reserve
afval. De structurele kosten en baten van de (flankerende) maatregelen zijn meegenomen in de
verwachte besparing. Daarbij is rekening gehouden met een reële verbetering van de afvalscheiding
bij de in te voeren maatregelen.

3. PMD afval in zakken wordt wekelijks opgehaald. Een ergernis daarmee is dat er
zwerfafval ontstaat. In hoeverre zijn er maatregelen die deze zal tegengaan en wat
zijn daar de kosten van en de prestatieafspraken?
Antwoord:
Zwerfafval ontstaat vooral door te vroeg buiten gezette zakken. Veel huishoudens hebben ongeveer
een zak plastic per week. Die zak opslaan doet niet iedereen; in plaats daarvan wordt de volle zak op
straat gezet. Met wekelijks inzamelen is het beter haalbaar om alleen zakken op de aanbieddag op
straat te zetten (de zak hoeft niet helemaal vol te zijn).

4. In de zomer - is een veel gehoorde klacht – ontstaan nare geuren en maden in de gft
container. Waarom wordt de keuze gemaakt om in juni tot en met augustus de leging
van deze containers 1 x per week te laten plaatsvinden. Waarom niet de keuze vanaf
mei tot en met september? Wat zou de kosten daarvan eventueel zijn?
Antwoord:
De keuze is gemaakt op basis van meteorologische gegevens; dit zijn de maanden met de hoogste
gemiddelde dagtemperatuur en de meeste warme dagen (maandgemiddelde boven 20 graden).
Verder zijn de nachten in mei en september aanzienlijk kouder, wat voor minder hinder zorgt. Twee
maanden langer wekelijks inzamelen kost jaarlijks €67.000 extra.
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5. Inzameling grofvuil per keer €20,-. In hoeverre is er nagedacht om de service op het
inleveren van grofvuil te verruimen door verlengde brengtijden of openstelling op
zondag?
Antwoord:
In verband met de restricties vanwege corona (beperking van het aantal bezoekers dat gelijktijdig op
de milieustraat wordt toegelaten) is nu al sprake van verruimde openingstijden. De gemeente heeft
bij HVC geïnformeerd naar de mogelijkheid van een avondopenstelling. Daar is nu nog geen
antwoord op; wel geeft HVC aan dat in andere gemeenten een verruimde openingstijd van de
milieustraat niet zorgt voor meer weggebracht afval.

