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onderwerp Artikel 40 vragen mbt containerwisselingen

Aan de fractie van de Volkspartij 
t.a.v. de heer D. Kouwen

Steenbergen, 25 juli 2018

Geachte heer Kouwen,

In uw brief van 10 juli jongstleden heeft u een aantal artikel 40 vragen gesteld over de 
containerwisselingen.

De vragen en de antwoorden vindt u hieronder.

1. Is het college bekend met de werkwijze van omwisselen van een grote naar een kleine 
afval container of andersom?

Het college is bekend met de werkwijze met betrekking tot de containerwisselingen.
De GFT container is er in twee maten; een kleine minicontainer met een ínhoud van 
140 liter en een grote minicontainer met een Ínhoud van 240 liter. In verband met het 
wisselen naar de nieuwe containers met chip, het invoeren van het nieuwe afvalinzamel- 
systeem en het vaste tarief afvalstoffenheffing dat voor het hele jaar is betaald (peildatum 
1 januari 2018), is bepaald om na 1 april dit jaar niet meer te wisselen. Hierop geldt een 
aantal uitzonderingen:

Restafvaicontainers in het buitengebied.
In principe heeft elke huishouden in het buitengebied een 240 liter restafvalcontainer 
ontvangen omdat de container een keer in de 4 weken wordt geledigd. Deze inwoners 
mogen deze wisselen voor een 140 liter restafvalcontainer. Zij hebben tevens een pasje
dat dient als toegang tot een ondergrondse container.

Aanvragen nieuwe vestigingen en verhuizingen binnen de gemeente.
Bij een nieuwe vestiging in onze gemeente of een verhuizing binnen de gemeente is het 
mogelijk om de container wisselen, mits dit binnen 4 weken na verhuizing gemeld wordt.
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Aanvragen wisseling GFTcontainer vóór 1 april 2018 
De aanvragen voor het omwisselen van de GFT containers die vóór 1 april 2018 zijn 
binnengekomen zijn nog wel in behandeling genomen.

2. Is het college bekend met de zeer grote achterstand die is opgebouwd, de ambtenaren 
zelf spreken van een stapel met aanvragen?

Er was sprake van een achterstand, deze is nu weggewerkt. Enerzijds betrof het nog 
werkzaamheden die DBI, de containerleverancier, in de mutatieronde niet heeft uit kunnen 
voeren. Anderzijds betrof het nog verzoeken van vóór 1 april 2018.

3. Is het college voornemens dit op korte termijn te willen aanpakken zodat een wachtlijst 
niet bestaat en er binnen een redelijk termijn een aanvraag verwerkt kan zijn?

Ja, de wachtlijst is inmiddels afgewerkt. De nieuwe aanvragen betreffende de nieuwe 
vestigingen en binnenverhuizingen worden binnen 2 weken afgehandeld.

4. Wat vindt het college een redelijk termijn om een aanvraag op compleet te kunnen 
krijgen?

De nieuwe aanvragen die binnenkomen van de nieuwe vestigingen en de 
binnenverhuizingen worden binnen 2 weken afgehandeld. Dat vinden wij een redelijk 
termijn.

5. Waarom kan er gedurende het kalenderjaar niet worden omgeruild?
Dit heeft te maken met de praktische uitvoering, de overgangsituatie naar een nieuw 
afvalsysteem, en het vaste tarief dat voor een jaar is bepaald naar aanleiding van de 
peildatum 1 januari 2018.
Momenteel wordt de opbouw van de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2019 
geïnventariseerd. De mogelijkheid tot wisselingen van de GFT container wordt hierin 
meegenomen. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit actief communiceren richting 
onze inwoners.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Floogachtend, Z
Burgemeester en wethouders van Steenbergen 
De loco-secretaris, de burgemeester,

drs. H.C., fi Belt, MBA
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Artikel 40 vragen Reglement van orde gemeenteraad Steenbergen.

Geacht college.

Huishoudens in de gemeente Steenbergen hebben meestal de beschikking over een 3 tal afvalcontainers, een 
groene, een oranje en een blauwe.
De inwoners hebben per huishouden de keuze een kleine of een grote afvalcontainer te nemen.

Nu kan het zijn dat mensen deze gedurende het jaar 1 of meerdere containers willen omruilen voor een grote 
of een kleine container, dit kan door middel van het aanvragen via de balie op het gemeentehuis.

Nu blijkt alleen dat er een achterstand is en er een maximale datum wordt afgegeven van 31 december 2018 of 
je aanvraag wordt goedgekeurd, waarna daarna de container omwisseling kan worden ingepland.

Onze vragen zijn:

» Is het college bekend met de werkwijze van omwisselen van een grote naar een kleine afval container 
of andersom?

» Is het college bekend met de zeer grote achterstand die is opgebouwd, de ambtenaren zelf spreken 
van een stapel met aanvragen?

» Is het college voornemens dit op korte termijn te willen aanpakken zodat een wachtlijst niet bestaat 
en er binnen een redelijk termijn een aanvraag verwerkt kan zijn?

» Wat vind het college een redelijk termijn om een aanvraag op compleet te kunnen krijgen?
« Waarom kan er gedurende het kalenderjaar niet worden omgeruild?

Steenbergen, 10 juli 2018 

Namens de fractie van de Volkspartij.

Danker Kouwen


