Van: Schut, Bauke <Bauke.Schut@stichtsevecht.nl>
Verzonden: vrijdag 28 juni 2019 08:36
Aan: 'Gertjan Verstoep' <gverstoep@gmail.com>
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Leunenberg, Gerritjan
<gerritjan.leunenberg@stichtsevecht.nl>; Agenda B&W <agendaBW@stichtsevecht.nl>; Reparon,
Henriette <henriette.reparon@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: RE: 41. Technische vraag G. Verstoep Blijvende signalen over gebreken in proces afhalen
afval door SUEZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezien de aanhoudende signalen van inwoners uit de diverse kernen van onze gemeente, dat
de dienstverlening gericht op het ophalen van afval (nog) niet goed verloopt, wil de fractie
van GroenLinks enkele vragen stellen over het bewaken van het contractueel afgesproken
dienstverleningsniveau van SUEZ.
1. Welke acties heeft het college uitgezet om na de gewenningsperiode van SUEZ (nieuw
traject) de contractuele afspraken met deze dienstverlener te handhaven?
De controle op de juiste uitvoering van de contractuele afspraken met deze dienstverlener
vindt plaats aan de hand van monitoring van het aantal meldingen, door de 2 (tijdelijke)
toezichthouders en door de afvalcoaches. Twee wekelijks vindt overleg plaats tussen de
toezichthouders van de gemeente en de opzichters van Suez. Daarnaast vindt maandelijks
overleg plaats tussen de contractbeheerders van de gemeente en Suez.
2. Welke sancties kan de gemeente SUEZ opleggen wanneer de dienstverlening onder de
maat blijft? En in welk stadium in het proces is de gemeente van plan deze ( contractuele)
sancties op te leggen.
In het contract zijn boeteclausules opgenomen voor niet geleegde containers en voor stagnatie
van de afvalinzameling. In het contractbeheerders overleg van 14 juni is door de gemeente
aangegeven dat indien de komende maand geen verbetering geconstateerd wordt deze
boeteclausules toegepast zullen gaan worden.
Met vriendelijke groet,
Jos Haarman
Uitvoeringsbeleid Afval,
Team Economische Zaken

Van: Gertjan Verstoep <gverstoep@gmail.com>
Verzonden: woensdag 29 mei 2019 22:43
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: Technische vraag G. Verstoep Blijvende signalen over gebreken in proces afhalen afval
door SUEZ

Beste college,

Gezien de aanhoudende signalen van inwoners uit de diverse kernen van onze gemeente, dat
de dienstverlening gericht op het ophalen van afval (nog) niet goed verloopt, wil de fractie
van GroenLinks enkele vragen stellen over het bewaken van het contractueel afgesproken
dienstverleningsniveau van SUEZ.
1. Welke acties heeft het college uitgezet om na de gewenningsperiode van SUEZ (nieuw
traject) de contractuele afspraken met deze dienstverlener te handhaven?
2. Welke sancties kan de gemeente SUEZ opleggen wanneer de dienstverlening onder de
maat blijft? En in welk stadium in het proces is de gemeente van plan deze ( contractuele)
sancties op te leggen.
Graag zien wij de beantwoording tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Fractie Groenlinks Stichtse Vecht
—
G. (Gertjan) Verstoep
0628242406

