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Afvalinzameling in Hilversum: goedkoop maar moeilijk aan te sturen door gemeente.
Hilversum heeft in de regio het laagste tarief voor de afvalstoffenheffing. Door de regionale
samenwerking is de invloed van Hilversum op de afvalinzameling echter beperkt. Dat is de conclusie
van de rekenkamer, die onderzoek deed naar afvalinzameling in Hilversum. Aanleiding voor dit
onderzoek waren de vragen van de gemeenteraad over de inzameling van plastic.
GAD
De gemeente Hilversum zamelt niet zelf het huishoudelijk afval van haar burgers in, maar heeft deze taak
uitbesteed aan de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek (GAD). De GAD voert deze taak
overigens niet alleen uit voor Hilversum, maar ook voor de gemeenten Blaricum, Bussum, Huizen, Laren,
Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. De GAD voldoet aan de landelijke doelstellingen ten aanzien
van afvalinzameling en het voorzieningenniveau is op orde. Uit klanttevredenheidsonderzoeken blijkt dat
de klant tevreden is over de dienstverlening van de GAD. Bij de GAD komen gemiddeld tien meldingen
per dag binnen over haperingen in de dienstverlening, dat is conform het landelijke gemiddelde.

Kosten
In de gemeente Hilversum ligt het tarief voor de afvalstoffenheffing 18 % lager dan gemiddeld in
Nederland. Opvallend zijn de grote verschillen tussen de gewestgemeenten. De kosten van de
GAD zijn aan de lage kant en voor alle gewestgemeentes gelijk. De kosten die de verschillende
gewestgemeentes echter doorberekenen aan de individuele huishoudens verschillen fors per
gemeente. Hilversum is hierbij met een gemiddeld bedrag van € 205 per huishouden in 2010 de
goedkoopste in de regio. De gemeente Muiden is met een gemiddeld bedrag van € 336 per
huishouden in 2010 de duurste in de regio.
Geen eigen beleid en inzamelcijfers voor Hilversum
De GAD formuleert het beleid voor de regio en daarmee voor Hilversum. De manier waarop afval wordt
ingezameld is voor alle gewestgemeentes gelijk. Dat houdt de kostprijs laag. De consequentie hiervan is
echter dat de keuzevrijheid voor deelnemende gemeentes beperkt is. Wanneer Hilversum aanvullende
wensen heeft op het standaard aanbod van de GAD is dat nu niet goed mogelijk. Voorbeelden van
aanvullende wensen zijn het plaatsen van (meer) ondergrondse containers of het werken met verschillende
tarieven (DIFTAR). Ook zijn inzamelcijfers alleen op regionaal niveau bekend. Hilversum heeft hierdoor
geen inzicht in haar eigen inzamelresultaten. Door gebrek aan cijfers voor Hilversum kan de raad niet
goed bepalen welke extra inspanningen in Hilversum nodig zijn om bijvoorbeeld meer plastic in te
zamelen.
Aanbevelingen
De rekenkamer beveelt de gemeenteraad onder andere aan te inventariseren of Hilversum aanvullende
wensen heeft op het standaard aanbod van de GAD. Daarnaast moet Hilversum via haar
vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van de GAD om duidelijkheid vragen in hoeverre
“maatwerk” voor Hilversum mogelijk is en hoe de kosten daarvan worden (door)berekend.

Noot voor de redactie
De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad op 24 november 2010. Taak
van de rekenkamer is erop toe te zien dat het gemeentelijk beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend is.
De rekenkamer bestaat uit vier onafhankelijke leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
Nadere informatie:
Dorien Verloop, secretaris rekenkamer, bereikbaar op maandag, woensdagochtend en donderdag
035-6292921, d.verloop@hilversum.nl
http://www.hilversum.nl/Politiek/Politiek_Hilversum/De_Rekenkamer

