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GAD-meter 2018

Geachte dames en heren,

Voor het zevende jaar verschijnt de GAD-meter, als monitor van de prestaties van de GAD.
In de “Blik op de GAD” zet de GAD deze in het perspectief van de opgave om 75%
afvalscheiding in 2020 te behalen. Uit de GAD-meter blijkt dat het afvalscheidingspercentage
verder is gestegen naar 64%. Uit de GAD-meter blijkt ook dat het aantal meldingen van
bewoners in Hilversum in 2018 is gestegen ten opzichte van 2017. Wij verwachten dat het
nog een grote inspanning vergt van de GAD in 2019 en 2020 om het doel te behalen, binnen
de randvoorwaarde dat de service aan bewoners minimaal gelijk moet blijven. De stand van
zaken van de uitvoering van het beleid Van Afval Naar Grondstof 2015-2020 (VANG), blijkt
echter onvoldoende uit de GAD-meter 2018. Zo wordt bijvoorbeeld niet duidelijk hoe ver de
GAD is met de invoering van ondergrondse afvalcontainers in Hilversum. Wij zullen onze
zorgen bespreken met de GAD, om scherp te krijgen waar de inspanningen van de GAD
bijsturing vergen om het doel in 2020 te gaan halen.
U vindt in de GAD-meter een samenvatting van de inspanningen van de GAD en een
overzicht van alle ingezamelde afval- en grondstoffen in regio Gooi en Vechtstreek in 2018.
Daarnaast bevat de GAD-meter Hilversum een overzicht van de meldingen door bewoners
van Hilversum bij de GAD in 2018, met samenvatting van de meest voorkomende meldingen
en welke maatregelen de GAD hierop heeft genomen. De onderdelen
klanttevredenheidsonderzoek en sorteeranalyses zullen in het kader van de evaluatie VANG
worden opgesteld door de GAD.
De GAD-meter bevat ook een onafhankelijke benchmark, waarin de prestaties en kosten van
de GAD staan in verhouding tot die van andere, vergelijkbare afvalinzamelbedrijven. Deze
wordt jaarlijks opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat en de Nederlandse Vereniging van
Reinigingsdiensten. De uitkomsten van de benchmarkvergelijking over 2018 komen in het
derde kwartaal van 2019 beschikbaar. Daarom is in de GAD-meter 2018 de benchmark met
cijfers uit 2017 opgenomen.
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Onlangs bent u geïnformeerd over het plan van aanpak evaluatie Uitvoeringsprogramma
VANG en ook bent u toen uitgenodigd om deel te nemen aan een korte enquête over de rol
van de raadsleden hierbij (wethoudersbrief van 22 mei j.l.). In het najaar 2019 worden de
resultaten en de ervaringen van de evaluatie VANG gedeeld met de raadsleden van de
gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek tijdens een regiobijeenkomst.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes
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