Collegevoorstel
Zaak : Bestuurlijke besluitvorming: Vanaf 2022 geheel
overstappen naar een digitale afvalkalender
Zaaknummer : 281601
Datum: 30 maart 2021
Status: Openbaar

Auteur: Stefan Verbeeck
Team: Stadsbeheer

Bereikbaar
Handtekening

Onderwerp:

Vanaf 2022 geheel overstappen naar een digitale afvalkalender
Geraadpleegde vakgebieden:
Stadsbeheer
Binnen Control
Conclusie raadpleging: Men is akkoord.
Communicatie: ja d.m.v.: vooraankondiging in het weekblad en social media.
Bijlagen:
Brief door college
Brief aan gemeenteraad
Brief beantwoording vragen ex art 41
Nota voor de raad
Overige bijlagen:
Behandeling in / door:
Raad
Ondernemingsraad

Datum:

Aard behandeling:

Portefeuillehouder
Willemsen

Geheimhouding op

Titel

Grondslag art. 10
Wob

Tot wanneer

Moet raad
bekrachtigen?

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 281601 te vermelden.

COLLEGE
VOORSTEL
Datum: 30 maart 2021
Openbaar
Bis-nummer:
Onderwerp:
Vanaf 2022 geheel overstappen naar een digitale afvalkalender
Voorstel:
1. Akkoord te gaan om per 2022 geheel over te stappen naar een digitale afvalkalender.
2. Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief in bijlage.

Samenvatting (circa 10 regels)
De informatievoorziening inzake de ophaaldagen van de huisvuilinzameling verloopt o.a. via de
afvalkalender. Tot op heden is dat een papieren versie die jaarlijks eind december bij de bewoners op
de mat valt én een digitale afvalkalender via de Afvalwijzer app en www.mijnafvalwijzer.nl. In de app
en op de site staat dezelfde informatie als op de papieren afvalkalender en veel meer. Via
mijnafvalwijzer.nl app bestaat de mogelijkheid om een eenvoudige afvalkalender te printen indien
gewenst.
Juridisch kader (inclusief onderbouwing geheimhouding)
N.v.t.
Aanleiding
In een tijd waar duurzaamheid erg hoog in het vaandel staat, is het jaarlijks afdrukken van ca. 27.000
afvalkalenders moeilijk te verantwoorden. Vooral niet omdat de informatie prima digitaal ter
beschikking gesteld wordt en een groot deel van de papieren afvalkalenders dezelfde dag nog in de
papiercontainer terecht komen.
Bewoners die toch waarde hechten aan een papieren kalender kunnen deze eenvoudig zelf afprinten
via www.mijnafvalwijzer.nl. Bewoners die geen computer of printer ter beschikking hebben, kunnen
familie, buren of vrienden verzoeken dit voor hen uit te printen. Wanneer dat geen optie is, kan men
telefonisch contact opnemen met de Helpdesk Afval en wordt alsnog een eenvoudige, papieren
afvalkalender opgestuurd.
Welke data is gebruikt en op welke manier wordt de uitvoering gemonitord?
N.v.t.
Welke externe belanghebbenden zijn betrokken en hoe is het proces gevoerd?
N.v.t.
Wat willen we gaan doen?
Vanaf 2022 geheel overstappen op de digitale afvalkalender. Dit voornemen wordt tijdig en frequent
gecommuniceerd via het weekblad en social media. Hier wordt extra aandacht besteed aan
communicatie richting bijvoorbeeld buurtgroepen, Thuisvester en Surplus.
Afweging van argumenten voor en tegen?
Voor
- Duurzaamheid;
- Eenvoudiger communiceren via de Afvalwijzer app over wijzigingen inzake de inzameling;
- Besparing van ca. € 30.000 op jaarbasis;

-

Bewoners zonder computer/printer of (behulpzame) familie, vrienden of buren kunnen
eenvoudig via de Helpdesk Afval een papieren kalender bestellen.

Tegen
- Bewoners moeten zelf actief op zoek naar de informatie.
Wat mag het kosten en waar gaan we het van betalen?
De papieren afvalkalender kost jaarlijks ca. € 30.000 aan druk-, verzend-, en ontwerpkosten. Door
akkoord te gaan met dit voorstel worden deze kosten bespaard. Wanneer een bewoner onze
Helpdesk Afval verzoekt om een papieren kalender op te sturen, kost dat de gemeente € 2,50 per
aanvraag. Op basis van ervaring en cijfers van andere gemeenten schat onze Helpdesk Afval in dat
we ca. 500 aanvragen mogen verwachten.
Risico’s?
Zoals bij elke verandering komt er weerstand. Vaak niet zozeer voor zichzelf dan wel voor de digitaal
minder vaardige bewoners. Dit wordt zo goed als mogelijk ondervangen door een goed en gericht
communicatieplan.
Communicatie
Kernboodschap: Vanaf 2022 stappen we geheel over naar een digitale afvalkalender

