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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 afvalinzameling. Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Is het college met Samen Stichtse Vecht eens dat een goede inzameling van huisafval een 
stevige bijdrage levert aan een schone, hele en veilige gemeente?  

 

 
Antwoord 1  
Ja. 
 
Vraag 2  
Is het college met Samen Stichtse Vecht eens dat de afvalinzameling van de ondergrondse 
containers deze week heel slecht is te noemen? 

 

 
Antwoord 2  
Nee. 
 
Vraag 3 
Is het college met Samen Stichtse Vecht eens dat dit niet de eerste keer is dit jaar, dat dit geen 
uitzonderlijke situatie meer is?  

 

 
Antwoord 3  
Nee. 
 
Vraag 4 
Is het college met Samen Stichtse Vecht eens dat bergen afval kunnen uitnodigen tot vandalisme, 
brandstichting of andere hele gevaarlijke situaties?  
 
Antwoord 4  
Ja. 
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Vraag 5 
Is het college met Samen Stichtse Vecht eens dat deze manier van inzameling bijdraagt aan de 
verloedering van wijken en buurten in onze gemeente?  
 
Antwoord 5  
Nee. 
 
Vraag 6 
Is het college met Samen Stichtse Vecht eens dat juist in de laatste week van het jaar, met een 
oog op vuurwerk, jongerenoverlast en vernielingen juist nu een goede huisafvalinzameling enorm 
belangrijk is?  
 
Antwoord 6  
Ja. 
 
Vraag 7 
Is het college met Samen Stichtse Vecht eens dat zoals de inzameling nu gaat niet zo is 
afgesproken met de uitvoerend aannemer?  
 
Antwoord 7  
Nee. 
 
Vraag 8 
Is het college met Samen Stichtse Vecht eens dan deze situatie echt niet wenselijk is en alles 
gedaan moet worden dit te voorkomen?  
 
Antwoord 8  
Ja. 
 
Vraag 9 
Hoeveel meldingen zijn via Fixi (of op een andere manier) binnengekomen over dit onderwerp de 
afgelopen dagen?  
 
Antwoord 9  
Er was in de periode van 24 december 2020 tot 4 januari 2021 sprake van 21 afval gerelateerde 
Fixi meldingen, 1 What’sApp bericht en 5 telefoontjes. 
  
Nog enkele open vragen:  
 

 

Vraag 10 
Wanneer op de eerste acht vragen Nee is geantwoord, kan het college duidelijk en uitgebreid 
uitleggen waarom zij het niet eens is?  
 
 



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

 

Pagina 3 van 4 21
45

90
_1

.D
O

C
/V

Iv
3 

 

Antwoord 10  
Rond de kerstdagen en jaarwisseling is er sprake van een uitzonderlijke situatie bij de 
afvalinzameling. Daarbij worden alle zeilen bijgezet om de zaken op orde te houden en te krijgen. 
Er is sprake van meer aanbod van afval omdat veel mensen dan vrij en thuis zijn en aangepaste 
inplanbare inzet van personeel van  inzamelaars (Suez) door vrije dagen. Door het thuiswerken en 
het thuisblijven in verband met de Coronamaatregelen is het aanbod van huishoudelijk afval 
sowieso al dit jaar met 50% gestegen. De lediging van de ondergrondse containers heeft geheel 
volgens het vooraf vastgestelde schema plaatsgevonden. Door het grotere aanbod van afval op 
andere dagen is de enorme logistieke operatie daar, waar mogelijk en te voorzien, op aangepast. 
Door het grotere aanbod is de kans op storingen groter dan normaal, wat kan leiden tot 
bijplaatsingen als inwoners hun afval in dat geval niet mee terug naar huis nemen. Wij doen er 
alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen en daar waar dit toch gebeurt direct te reageren op 
meldingen en signalen en de problemen zo snel mogelijk te verhelpen.  
 
Vraag 11 
Veel bewoners klagen via de social media. Wat vindt het college ervan om deze meldingen actief 
op te halen en zelf in te laten voeren (door de gemeente zelf) in Fixi?  
 
Antwoord 11  
Meldingen dienen door inwoners in Fixi gezet te worden zodat hun gegevens bij ons bekend zijn 
en wij rechtstreeks hierop kunnen reageren en de meldingen kunnen monitoren. Uw suggestie 
nemen wij daarom niet structureel over. Wel hebben wij bijvoorbeeld rond de kerstdagen en 
jaarwisseling de social media extra in de gaten gehouden en gesignaleerde problemen verholpen.  
 
Vraag 12 
Wat gaat het college verder doen om dit alles (afvalinzameling, dumpen afval van bewoners, etc.) 
in de toekomst te voorkomen? We ontvangen graag een zeer uitgebreid  
SMART antwoord (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Timeable).  
 
 Antwoord 12  
Natuurlijk vraagt deze verandering ook een gedragsverandering van al onze inwoners. Dit kost tijd 
en wij zullen hier middels voorlichting, communicatie en de inzet van onze schone buurt-coaches 
extra aandacht aan besteden.  
 
Vraag 13 
Wordt door de gemeente tegen de uitvoerend ondernemer actie ondernomen, bijvoorbeeld met 
een boete (zoals beschreven in de overeenkomst)? Zo ja, welke acties. Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord 13  
Zoals ieder jaar evalueren wij de periode rond de feestdagen na afloop. Dit gebeurt eerst intern en 
daarna met onze uitvoerende aannemers die taken vervullen op het gebied van de 
afvalinzameling. Ons beeld is dat Suez meer heeft gedaan dan contractueel verwacht mocht 
worden. Zelfs op 2e kerstdag zijn er containers geleegd en ook in de vier dagen tussen kerst en 
nieuwjaarsdag zijn alle containers in de gemeente minimaal 1 keer geleegd en in een aantal 
gevallen zelfs meerdere keren. De door u genoemde containers in Boomstede zijn zowel op 29 als 
op 31 december jl. geleegd. In Twitter en Facebook berichten van 29 en 30 december wordt ook 
melding gemaakt van het feit dat alles is opgeruimd. 
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Onze conclusie is dat de inzameling van de diverse afvalsoorten ondanks de neveneffecten door 
de feestdagen en de lockdown (veel online bestellingen en extra thuis eten met papier, karton en 
plastic tot gevolg), goed is verlopen. De wijken waar omgekeerd inzamelen al was ingevoerd 
waren zichtbaar schoner.  
 

 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Persoonsgegevens 
Voornamen * Riette 
Achternaam * Habes 
E-mailadres * fractie@samenstichtsevecht.nl 
Fractie * Samen Stichtse Vecht 

 
    
   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

* nee 

    
   

Schriftelijke vragen ex. Art. 41 
Onderwerp * Afvalinzameling  
Inleiding * In alle wijken van Maarssenbroek is het zo 

goed als niet mogelijk je afval goed kwijt te 
kunnen. De ondergrondse containers puilen 
uit, veel wordt er naast gezet en het waait 
door de straten. Vele tientallen bewoners 
klagen steen en been in de social media. Het 
is 29 december en het vuurwerk overlast is 
nog hoger als anders. In het Kader van 
#Schoon, #Heel en #Veilig is dit echt een 
belabberde situatie, waar snel actie op 
ondernomen moet worden. Vandaar de 
volgende vragen aan het college: 

Vraag 1 * Enkele gesloten vragen (Ja/Nee): 
 
Is het college met Samen Stichtse Vecht eens 
dat een goede inzameling van huisafval een 
stevige bijdrage levert aan een schone, hele 
en veilige gemeente? 

Vraag 2 * Is het college met Samen Stichtse Vecht eens 
dat de afvalinzameling van de ondergrondse 
containers deze week heel slecht is te 
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noemen? 
Vraag 3 * 3. Is het college met Samen Stichtse Vecht 

eens dat dit niet de eerste keer is dit jaar, dat 
dit geen uitzonderlijke situatie meer is? 

Vraag 4 * 4. Is het college met Samen Stichtse Vecht 
eens dat bergen afval kunnen uitnodigen tot 
vandalisme, brandstichting of andere hele 
gevaarlijke situaties? 

Vraag 5 * 5. Is het college met Samen Stichtse Vecht 
eens dat deze manier van inzameling 
bijdraagt aan de verloedering van wijken en 
buurten in onze gemeente? 

Vraag 6 * 6. Is het college met Samen Stichtse Vecht 
eens dat juist in de laatste week van het jaar, 
met een oog op vuurwerk, jongerenoverlast 
en vernielingen juist nu een goede 
huisafvalinzameling enorm belangrijk is? 

Vraag 7 * 7. Is het college met Samen Stichtse Vecht 
eens dat zoals de inzameling nu gaat niet zo 
is afgesproken met de uitvoerend aannemer? 

Vraag 8 * 8. Is het college met Samen Stichtse Vecht 
eens dan deze situatie echt niet wenselijk is 
en alles gedaan moet worden dit te 
voorkomen? 

Vraag 9 * 9. Hoeveel meldingen zijn via Fixi (of op een 
andere manier) binnengekomen over dit 
onderwerp de afgelopen dagen? 

Vraag 10 *  
Nog enkele open vragen: 
 
10. Wanneer op de eerste acht vragen Nee is 
geantwoord, kan het college duidelijk en 
uitgebreid uitleggen waarom zij het niet eens 
is?  

Vraag 11 * 11. Veel bewoners klagen via de social media. 
Wat vindt het college ervan om deze 
meldingen actief op te halen en zelf in te laten 
voeren (door de gemeente zelf) in Fixi? 

Vraag 12 * 12. Wat gaat het college verder doen om dit 
alles (afvalinzameling, dumpen afval van 
bewoners, etc.) in de toekomst te voorkomen? 
We ontvangen graag een zeer uitgebreid 
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SMART antwoord (Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch, Timeable). 

Vraag 13 * 13. Wordt door de gemeente tegen de 
uitvoerend ondernemer actie ondernomen, 
bijvoorbeeld met een boete (zoals beschreven 
in de overeenkomst)? Zo ja, welke acties. Zo 
nee, waarom niet? 

    
   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen * ja 
Bijlage(n) * afval_boomstede.jpg    




	096. Antw. vragen Afvalinzameling - R. Habes (Samen Stichtse Vecht) - 20210125
	096. Vragen Afvalinzameling - R. Habes (Samen Stichtse Vecht) - 20201229
	096. Vragen Afvalinzameling - R. Habes (Samen Stichtse Vecht) - 20201229
	afval_boomstede


