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Beste mevrouw Habes, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over Motie communicatie omgekeerd inzamelen. 
 
De situatie van een aantal bewoners van ‘t Heycop is zo dat ze met moeite nog zelfstandig kunnen 
wonen. Aangezien we zien dat voor deze groep de door ons geboden oplossing van het ophalen van 
het restafval door medewerkers van Kansis nog onvoldoende is zijn we als gemeente bereid om de 
rolcontainers onderaan de stortkokers tijdelijk terug te plaatsen. Dit tot er een integrale aanpak is die 
het zelfstandig wonen beter in kaart brengt. Het omgekeerd inzamelen is hier niet het probleem maar 
een symptoom van een groter geheel.  
 
Het college is in gesprek met de Woonstichting Vecht en Omstreken om de stortkokers bij ’t Heykop 
te heropenen en hopen dat ze daar positief op reageren. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Op 30 januari 2018 is in de raadsvergadering de motie "Gerichte communicatie rondom omgekeerd 
inzamelen" ingediend door HVV en M2000 (nu Samen SV) door het toenmalige college is 
overgenomen. Vraag: in welke mate acht het college de strekking van deze motie van toepassing op 
de situatie van de bewoners in het Heycop?  
 
Antwoord 1 
Het college acht de strekking van deze motie van toepassing op de situatie bij ’t Heycop en heeft 
deze overeenkomstig toegepast. 
 
Vraag 2 
In welke mate hebben afvalcoaches hierop ingezet?  
 
Antwoord 2 
De afvalcoaches zijn op de hoogte van de problematiek en geraadpleegd bij het zoeken naar een 
oplossing voor de problematiek bij ’t Heycop. Er is gelet op de specifieke situatie gekozen voor een 
andere oplossing dan extra inzet door afvalcoaches. Zie antwoord 4. 
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Vraag 3  
In welke mate zijn de RIVM richtlijnen i.v.m. Covid 19 hiervoor een belemmerende factor i.v.m. 
huisbezoeken?  
 
Antwoord 3 
Er is zeker sprake van belemmerende factoren door Covid 19 waardoor huisbezoeken niet mogelijk 
bleken. Ook een voorlopige afspraak met bewoners voor een inloopmoment/gesprek bij een van de 
ondergrondse containers op 20 januari jl. kwam hierdoor helaas te vervallen. Uiteindelijk is gekozen 
voor een persoonlijke brief aan de bewoners (18 januari 2021). In laatstgenoemde brief is 
aangegeven dat de bewoners van ’t Heycop waarvoor het onmogelijk is om hun restafval zelf weg te 
brengen dit telefonisch aan de gemeente kunnen melden. Voor deze beperkte groep wordt dit 
restafval dan twee keer per week opgehaald door medewerkers van Kansis. Dit is een 
maatwerkoplossing in overleg met de betreffende bewoners. 
 
Vraag 4  
Welk alternatief heeft het college overwogen in een mogelijke alternatieve persoonlijke aanpak. 
Immers roept de motie op tot maatwerk en begeleiding in praktische zin?  
  
Antwoord 4 
Zie het antwoord bij vraag 3. Door extra inzet van medewerkers van Kansis is voor dit moment deze 
maatwerkoplossing gecreëerd. Indien deze oplossing onvoldoende soelaas biedt overwegen wij in 
overleg te gaan met Woningstichting Vecht en Omstreken om de stortkokers te heropenen. De 
feitelijke oorzaak van het probleem is niet de invoering van omgekeerd inzamelen door de gemeente 
(u bekend) maar de sluiting van de stortkokers door de Woningstichting Vecht en Omstreken die 
daar overigens haar eigen redenen voor had. Wij zijn van mening dat de problemen bij ‘t Heycop van 
een andere orde zijn dan de methode omgekeerd inzamelen. Niet het weghalen van de stortkokers is 
hier het echte issue maar het (niet) langer zelfstandig wonen van ouderen. Wij opteren voor een 
brede aanpak van de problematiek vanuit het sociaal domein met grote inzet van Woningstichting 
Vecht en Omstreken. Hiervoor is een inventarisatie van de totale problematiek nodig. Lopende deze 
inventarisatie starten wij het overleg met de Woningstichting over de heropening van de stortkokers 
zodat dit probleem voor de bewoners voorlopig kan worden opgelost, totdat er een definitieve 
oplossing gevonden wordt. 
 
Vraag 5  
Is er overleg geweest met Woningstichting Vecht en Omstreken, Welzijn SV en de afvalcoaches om 
tot een mogelijke maatwerkoplossing te komen. Mijn fractie vraagt dit, omdat er nu veel vuilnis buiten 
de containers wordt geplaatst en de omgeving op deze wijze dreigt te verloederen.  
 
Antwoord 5 
Er heeft overleg plaatsgevonden met Woningstichting Vecht en Omstreken, Welzijn Stichtse Vecht 
en met de afvalcoaches om (gezamenlijk) te zoeken naar oplossingen. Overeenkomstig onze 
aanpak houden de afvalcoaches de situatie ter plekke in de gaten, rapporteren hun bevindingen en 
ondernemen actie indien hiertoe aanleiding bestaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Schriftelijke vragen ex. Art. 41 
Onderwerp 

 
Motie 1 agendapunt 15 raadsvergadering 30 - 
overgenomen door het collegejanuari 2018 

Inleiding 
 

Naar aanleiding van de berichtgeving in het 
AD over het Heycop en aanvullend op ex art 
41 vragen gesteld door PVV geregistreerd 
onder nr 009 en Lokaal Liberaal geregistreerd 
onder nr 013 va ndit jaar, heeft de fractie van 
Samen Stichtse Vecht de volgende vragen: 

Vraag 1 
 

Op 30 januari 2018 is in de raadsvergadering 
de motie "Gerichte communicatie rondom 
omgekeerd inzamelen" ingediend door HVV 
en M2000 (nu Samen SV) door het 
toenmalige college is overgenomen. 
Vraag: in welke mate acht het college de 
strekking van deze motie van toepassing op 
de situatie van de bewoners in het Heycop? 

Vraag 2 
 

In welke mate hebben afvalcoaches hierop 
ingezet? 

Vraag 3 
 

In welke mate zijn de RIVM richtlijnen i.v.m. 
Covid 19 hiervoor een belemmerende factor 
i.v.m. huisbezoeken? 

Vraag 4 
 

Welk alternatief heeft het college overwogen 
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in een mogelijke alternatieve persoonlijke 
aanpak. Immers roept de motie op tot 
maatwerk en begeleiding in praktische zin? 

Vraag 5 
 

Is er overleg geweest met Vecht en 
Omstreken, Welzijn SV en de afvalcoaches 
om tot een mogelijke maatwerkoplossing te 
komen. Mijn fractie vraagt dit, omdat er nu 
veel vuilnis buiten de containers wordt 
geplaatst en de omgeveing op deze wijze 
dreigt te verloederen. 

Vraag 6 
 

In afwachting van de beantwoording op de 
vragen gesteld door de fracties van PVV en 
LL, voegen wij voor de goede als bijlage de 
bewuste overgenomen motie bij. 

    
   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
ja 

Bijlage(n) 
 

Nr. 15-M1 - Motie M2000 + HVV - Gerichte 
communicatie rondom omgekeerd inzamelen - 
ingetrokken (overgenomen door B&W) - r 
20180131.pdf    
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