Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording
binnen 30 dagen)
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of
raadsvergadering
D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend
raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp:
Naam en fractie: B.L.Y van Die, Lokaal Belang
Datum indienen: 23-05-2022
Afdeling: BOR
Contactpersoon: D. Molema
Inleiding/aanleiding
De Gelderlander vernoemd op 12 mei 2022: ‘Serie zomerse dagen op komst: lokaal zelfs 30 graden
mogelijk’.
De Gelderlander publiceert op 18 mei in een kranten artikel over het toilet bij de Breuly
https://www.gelderlander.nl/zevenaar/toilet-bij-zevenaars-recreatiegebied-de-breuly-werd-meermaalsvernield-maar-blijft-staan-voldoet-bij-hoge-nood~ac405e6d/
Het artikel vermeldt de kosten van de meerdere vernielingen en ook de schoonmaakkosten van het toilet
per jaar.
‘In een klein jaar tien meldingen van vernieling gedaan. Het repareren ervan kostte de gemeente 350
euro, aldus en woordvoerder. Een klein bedrag afgezet tegen de schoonmaakkosten van 10.000 euro per
jaar.’’
Vraag/vragen:
1. Vanaf wanneer, welke datum, wordt het toilet schoongemaakt?
Antwoord: Het toilet wordt vanaf juni 2021 schoongemaakt.

2. Hoe vaak in de week wordt het toilet schoongemaakt?
Antwoord: In het hoogseizoen april tot en met september wordt het toilet twee keer per dag
schoongemaakt. In de winterperiode schalen we af en wordt het toilet naar behoefte
schoongemaakt.
3. Met welke (schoonmaak) middelen wordt het toilet schoongehouden? Zijn deze producten
biologisch afbreekbaar?
Antwoord: Ja, producten zijn biologisch afbreekbaar. Schoonmaakbedrijf mag zelf bepalen welke
middelen ze gebruiken mits de producten biologisch afbreekbaar zijn.
4. Wie maakt het toilet schoon?
Antwoord: Service organisatie Van Eck.
5. Is er een overzicht met reeds gemaakte schoonmaak kosten beschikbaar?, kunt u die ons doen
toekomen?
Antwoord: Bijgevoegd overzicht van de kosten in 2021.

6. Is er een maximaal budget per jaar? Zo ja, hoe hoog is die? Zo nee, van welk budget worden de
kosten dan betaald?
Antwoord: In de begroting voor het product openbaar groen is een bedrag van € 10.000 euro
opgenomen voor het schoonmaken van het toilet.

