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De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
-

het voorstel van de rekenkamercommissie van 17 november 2021;
de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 30 november 2021,
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1. Kennisnemen van het eindrapport van de Rekenkamercommissie ‘Afvalinzameling Stichtse Vecht’
en de in het rapport opgenomen conclusies te onderschrijven.
2. De aanbevelingen die zijn gericht aan de raad over te nemen;
a. stel als raad een raadswerkgroep in die de evaluatie van de huidige afvalvisie en het huidige
grondstoffenplan begeleidt, (mede) kaders stelt voor de volgende beleidsperiode en de
informatiebehoefte van de raad formuleert (indicatoren, benchmark etc.). Betrek bij de kaderstelling
ook de mogelijkheid om diftar in te voeren en/of het serviceniveau voor de inzameling van grofvuil te
verlagen;
b. vraag tot die tijd het college om de inhoud van de uitvoeringsprogramma’s en een aansluiting van
de gemeentelijke monitoring op de landelijke benchmark. In die (compacte) monitor kan de
prestatiedriehoek een leidraad zijn. Naast afvalscheiding worden dan ook kosten (met onderscheid
naar beïnvloedbaar/niet beïnvloedbaar) en service(beleving) in beeld gebracht.
3. Het college op te dragen de aan haar gerichte aanbevelingen te implementeren:
a. overweeg de prestatiedoelen bij te stellen voor de komende jaren en in kaart te brengen of er voor
delen van Maarssenbroek met mindere afvalscheidingsprestaties ook omgekeerd inzamelen moet
worden uitgerold of dat daar nascheiding doelmatiger is;
b. evalueer mede n.a.v. de uitkomsten van de inwonerspeiling de communicatie naar de inwoners en
bekijk of een analyse van de klachten(afhandeling) aanknopingspunten biedt voor vermindering van
het aantal klachten;
c. ga in gesprek met de beide kringloopwinkels over hun positie in relatie tot het nieuwe
afvalscheidingsstation;
d. verken in AVU-verband de mogelijkheden om toekomstige prijsschommelingen in te perken.
4. Het college te vragen in de periodieke monitor te rapporteren over de voortgang en resultaten van
de uitvoering van de aan haar gerichte aanbevelingen.
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Voorzitter
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Griffier
B. Espeldoorn-Bloemendal

