Raadsvergadering 24 mei 2022
Schriftelijke vragen
Raadsvoorstel:
7.
GR Rd4 - Ontwerpbegroting 2023 geconsolideerd

Geen vragen.

Geen vragen.

Geen vragen.

1. Zijn de effecten van het plaatsen van ondergrondse containers nu meegenomen in deze
begroting?
Antwoord:
Ja. Deze zijn meegenomen in deze begroting.
2. Is er een reëel risico dat de huidige kostenstijgingen energie en materialen, noodzaken tot
tussentijdse bijstelling?
Antwoord:
Er is in de begroting waar mogelijk rekening gehouden met de te verwachten kostenstijgingen die
op het moment van het samenstellen van de begroting bekend waren. Onvoorziene
omstandigheden voor 2023 - zoals bijv. de Oekraïne-oorlog - zijn moeilijk in te schatten maar waar
mogelijk mee genomen.
Brandstof:
Ten opzichte van de begroting 2022 is bijvoorbeeld rekening gehouden met 27,5% stijging van de
brandstofprijzen.
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1. Besparingen op onderhoud terwijl er containers bijkomen. Hoe kan dat?
Antwoord:
Het investeringsniveau voor vervanging heeft normaliter een niveau van ca. € 3.500.000 per jaar.
Door uitgestelde investeringen is er een nieuw investeringsplan opgesteld waarbij zowel in 2022
als in 2023 een inhaalslag is begroot. Na 2023 komen de vervangingsinvestering weer rond het
normale peil uit.

2. (NB hoe staat het met de uitvoering van de motie m.b.t. incontinentiemateriaal)
Antwoord:
De mogelijkheden hiervoor in uitvoeringszin zijn op dit moment onderzocht. Er is tevens landelijk
onderzoek gedaan naar evt. mogelijkheden om dit op een discrete manier in te zamelen. Hiervoor
is informatie opgevraagd bij zowel RWS als bij leden van de NVRD. Er zijn behoudens de
bestaande mogelijkheden geen alternatieven die op discrete wijze invulling hierop kunnen geven.
De bestaande mogelijkheden die er op dit moment zijn.

1. Via de restafvalcontainer (betaalde kilogrammen).
2. Via de te verwachte ondergrondse containers (beperkt beschikbaar in de gemeente, betalen
per keer).
3. Via de milieuparken of kinderdagverblijven (via gereduceerd tarief van luierzakken, te kopen
bij de grotere supermarkten in E-M).
Financiële mogelijkheden zijn ook onderzocht binnen de Rd4-gemeenten. Een voorbeeld van
een financiële tegemoetkoming voor inwoners met medisch afval wordt gedaan door de
gemeente Landgraaf. De huidige regeling hiervan is terug te vinden via
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR648097.
Deze informatie zal in de komende weken verder worden uitgewerkt en ter behandeling aan de
gemeenteraad worden aangeboden.
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