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1.
2.
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1.

Voorstel:
1. Besluiten om een bedrag van € 706.875 te voteren voor de coördinatie en de aanschaf van
papiercontainers en de aanleg van ondergrondse glascontainers.
2. De door het College opgelegde geheimhouding voor wat betreft de gevoegde bijlage conform
artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen.

Samenvatting
In de vergadering van 22 maart jl. heeft uw Raad besloten tot de invoering van een nieuwe
inzamelmethodiek (Collegenota BI.0150417, Raadsnota BI.0160014).
Sinds het besluit rondom de inzameling is genomen, is gestart met de voorbereiding om de gekozen
wijze van inzameling te operationaliseren. Ten behoeve van de nieuwe wijze van afvalinzameling
zullen een aantal investeringen moeten worden gepleegd, zoals de aanschaf van papiercontainers en
het plaatsen van extra ondergrondse containers. Onlangs heeft het College besloten (BI.0160284) om
bij de inventarisatie, verstrekking en registratie van de papiercontainers ons te laten ondersteunen
door een gespecialiseerd bedrijf. De investeringen zijn in de berekeningen van de scenario’s - zoals
destijds opgenomen in de aan uw Raad voorgelegde nota - meegenomen. Met deze nota wordt uw
Raad gevraagd het benodigde krediet voor de uitvoering van het Raadsbesluit beschikbaar te laten
stellen.
Wat willen we bereiken?
De planning is erop gericht om het nieuwe inzamelscenario in januari 2017 operationeel te hebben.
Daarvoor zullen in de komende periode investeringen moeten worden gedaan.
Wat gaan we daarvoor doen?
De aanschaf van papiercontainers (ca. 18.500) staat gepland voor het najaar. We gaan er vanuit dat
75% van de aansluitingen kiest voor een 240 liter container en 25% voor een 140 liter.
Gelet op de omvang en complexiteit van de (logistieke) operatie rondom de verstrekking van de
papiercontainers wordt de Unit Stadsbeheer hierin ondersteund door een gespecialiseerd bedrijf. Zij
verzorgen:
- de registratie van de containers;
- het aanbrengen en koppelen van de chips voor het uitlezen van de gewichten (papier blijft
gratis, maar de gewichten leveren de nodige managementinformatie op);

-

-

de inventarisatie van de verschillende typen containers in het kader van de aanbesteding voor
de aanschaf van de containers (burgers krijgen de keuze tussen een 140 liter en 240 liter
container);
de briefbezorging;
het leveren en kleven van de adresstickers;
de fysieke uitgifte van de containers en de administratie hiervan;
het bemensen van een helpdesk.

De ondergrondse containers die moeten worden aangelegd voor de glasinzameling zullen in de
periode oktober-december worden aangelegd (eventueel loopt de aanleg door in 2017).
Op basis van huidige vullingsgraden van de bestaande containers én een procentuele verdeling van
het huis-aan-huis ingezamelde glas over de bestaande ondergrondse containers, is geprognotiseerd
hoeveel en waar er extra ondergrondse glascontainers moeten worden aangelegd (voornamelijk bij de
supermarkten).
Wat mag het kosten?
De kapitaallasten die hier uit voort vloeien zullen vanaf 2017 gedekt worden via de afvalstoffenheffing.
Dit past binnen het financiële beeld dat is geschetst in de Raadsnota (scenario 1/ BI.0160014).
Zie voor een nadere onderbouwing, zie de niet-openbare bijlage.
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BESLUIT VAN
DE RAAD

Nummer: BI.0160366

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT;

Gelezen het voorstel van het college van 26 juli 2016;

BESLUIT:
1. Besluiten om een bedrag van € 706.875 te voteren voor de coördinatie en de aanschaf van
papiercontainers en de aanleg van ondergrondse glascontainers.
2. De door het College opgelegde geheimhouding voor wat betreft de gevoegde bijlage conform
artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 september 2016.

DE RAAD VOORNOEMD,

, voorzitter

, griffier
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