Raadsmededeling - Openbaar

Nummer
Datum
B&W datum
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder
Onderwerp

:
:
:
:
:
:

10/2016
19 januari 2016
J. ten Klooster
D.W. Luiten
beantwoording toezeggingen RTG Ruimte d.d. 12 januari m.b.t. Nota
Afvalstoffen

Aanleiding
In de RTG Ruimte d.d. 12 januari 2015 zijn m.b.t. de Nota afvalstoffen een aantal toezeggingen
gedaan.
Inhoud mededeling
Beantwoording toezeggingen.
• Vraag: Opbrengsten van het hout. Er is behoorlijk veel gekapt. Dit zou maar € 2700,-.
opbrengen. Dit vinden wij wel heel erg weinig
Antwoord: De opbouw van het bedrag zullen wij u schriftelijk doen toekomen.
Het betreft hier de situatie over het jaar 2014. Het bedrag van € 2700,- betreft alleen stammen.
Takken brachten in 2014 ruim € 6.000 op (staat boven de stammen in dezelfde tabel). De
bedragen verschillen van jaar tot jaar, waarbij opgemerkt wordt dat er ook kapwerkzaamheden
uitbesteed worden waarbij de opbrengst van het hout toekomt aan de opdrachtnemer die deze
opbrengst in mindering brengt van de uitvoeringskosten. Deze ‘opbrengst’ is niet in de tabel
opgenomen.
•

Vraag: De afstanden naar de ondergrondse containers. Zijn er problemen te voorzien als het
gaat om minder validen?
Antwoord: Nu vindt het ook zijn weg. Nu wordt de container ook wel aan de weg geplaatst. Op
de één of andere manier weten mensen dit toch te organiseren met elkaar. Je kunt je afvragen
hoe groot dit probleem zal worden. Afval is een restproduct van producten die mensen vanuit
de winkels in huis halen. Die kunnen ook vanuit die winkel naar die woning toe. Waarom zou
dan de afvalstroom die kleiner is niet naar de andere kant kunnen. Wij zullen via ROVA
ervaringen opvragen hoe dit in de praktijk uitpakt. Hier krijgt u schriftelijk antwoord op.
De ervaring in de gemeenten waar omgekeerd inzamelen is ingevoerd, leert dat er in enkele
gevallen maatwerk nodig is. Als alle andere mogelijkheden zijn bekeken en niet mogelijk blijken,
dan kan worden gekozen voor maatwerk aan huis, bijvoorbeeld in de vorm van een container
op medische indicatie die aan huis geleegd wordt. Dit werkt uiteraard wel kostenverhogend.
Deze gevallen zijn over het algemeen per gemeente op de vingers van een hand te tellen.

•

Vraag: Kunt u een overzicht geven per vereniging wat er per jaar uitgekeerd wordt en hoeveel
papier er opgehaald wordt.
Antwoord: Het totaal bedrag heeft u kunnen zien. Als u een uitsplitsing wilt dan gaan wij daar
werk van maken. Wij merken op dat het jaarlijks verschilt. De papierprijs is niet elk jaar
hetzelfde. Er is een verdeelsleutel gemaakt. Dus alle opbrengsten worden via die verdeelsleutel
over die verenigingen verdeeld. Het ene jaar krijgt de vereniging meer dan het andere jaar
omdat de prijs varieert. U krijgt een overzicht.

Lensink

€ 5.401,76

Excelsior, Chr. Muziekvereniging

€ 4.790,25

Scouting Aalten

€ 2.029,60

Romienenkoor, Chr. Zangvereniging
Aaltens Chr. Mannenkoor

€ 1.467,69
€ 12.492,78

Eendracht", Chr. Muziekvereniging

€ 8.035,79

Markerink, De

€ 919,08

Soli Deo Gloria",

€ 1.112,74

Crescendo IJzerlo",

€ 2.720,53

St. Vrienden van t Hoge veld

€ 3.364,30

Sursum Corda",

€ 1.979,95

Heurns Mannenkoor,

€ 6.430,04

Chr. Mannenkoor "Con Spirito"

€ 9.794,24

Psalm 150, Chr. Fanfare

€ 4.890,45
TOTAAL

€ 65.429,20

= € 5,78 per huishouden

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
n.v.t.
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
n.v.t.

