Rekenkamer Hilversum
Nawoord rapport “Afvalinzameling Hilversum”
De rekenkamer is verheugd over de constructieve reactie van het college van burgemeester en
wethouders op ons eindrapport over afvalinzameling in Hilversum. Het college wil de conclusies en
aanbevelingen uit het rapport graag gebruiken om een effectievere sturing van Hilversum op het
afvalbeleid mogelijk te maken en dat juichen wij toe. De toezegging van het college dat het de raad zal
uitnodigen om gezamenlijk tot een overlegstructuur te komen waarbij meer gebruik kan worden
gemaakt van de mogelijkheden zoals het Gewest die kent, zullen wij met interesse volgen.
De gemeente Hilversum heeft haar taak ten aanzien van de afvalinzameling overgedragen aan het
Gewest Gooi- en Vechtstreek en deze wordt uitgevoerd door de GAD. De GAD is intensief in het
onderzoek betrokken geweest. Wij willen de GAD dan ook graag bedanken voor haar constructieve
medewerking aan het onderzoek. De feiten uit het rapport zijn ter controle voorgelegd aan de GAD.
De correcties van de GAD zijn vervolgens door ons verwerkt in het eindrapport. De GAD heeft de
rekenkamer vervolgens verzocht ook in de gelegenheid te worden gesteld om op het eindrapport (dus
inclusief de hoofdconclusies en aanbevelingen) te reageren. Hoewel de procedures van de rekenkamer
niet standaard voorzien in hoor- wederhoor met verbonden partijen, heeft de rekenkamer toch besloten
aan de wens van de GAD te voldoen. Immers, de conclusies en aanbevelingen hebben ook (mede)
betrekking op de GAD. Omdat wij ernaar streven het draagvlak voor onze conclusies en
aanbevelingen te verbreden en daarmee de uitvoerbaarheid te versterken, zijn wij graag tegemoet
gekomen aan het verzoek van de GAD.
De GAD heeft de volgende reactie op de hoofdconclusies en aanbevelingen gegeven: “De GAD is met
de rekenkamer verheugd te constateren dat er veel goed gaat in Hilversum bij de uitvoering van het
inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Vanzelfsprekend zijn er altijd zaken die beter
kunnen. In de onderzochte periode is de landelijke doelstelling afvalscheiding gehaald, waarbij op
basis van landelijke benchmarks geconcludeerd wordt dat de kosten van de GAD in vergelijking met
andere inzamelorganisaties laag zijn. Deze lage kosten leveren een significante bijdrage aan de lage
afvalstoffenheffing van de gemeente Hilversum.”
De rekenkamer benadrukt dat de doelmatigheid en doeltreffendheid van de GAD niet ter discussie
staan, maar plaatst wel kanttekeningen bij de beperkte keuzevrijheid en sturingsmogelijkheden van de
raad in de huidige constructie. Samenwerking met de gewestgemeentes komt de efficiency ten goede,
maar gaat ten koste van de beïnvloedingsmogelijkheden. Het is aan de raad om af te wegen in
hoeverre hij hiermee genoegen neemt.
Wij zien uit naar de behandeling van het eindrapport op 14 maart 2012 in de Commissie Verkeer &
Beheer.
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