
Ingediend namens de fractie van Harlinger Belang 
Raadslid J. Jellema 
 
 

 

 
Soort vraag      x    Schriftelijke vraag aan college 

0    Vraag voor het vragenhalfuurtje  
0  Interne vraag voor de griffie  

 s.v.p. één hokje  aankruisen 

 
Gewenste  vorm van beantwoording   x    Schriftelijk  

0    Mondeling tijdens de commissie… 
0    Per mail *  
      s.v.p. één hokje  aankruisen 

De vraag is Openbaar / Niet openbaar   
  

 
Onderwerp: Inzameling gft-afval op 14 december 
 
Wij merken dat de inzameling van het gft-afval van 14 december, bij meerdere mensen voor 
onduidelijkheid heeft gezorgd. Deze dag werd wel via de Afvalapp bekendgemaakt en stond ook op de 
(actuele) afvalkalender van Omrins website. Echter, mensen die eerder de afvalkalender hebben 
gedownload en afgedrukt, werden verrast met de inzameling. 
 

1. Is het college bekend, dat een aantal inwoners niet hoogte was van de inzameling van het gft-
afval op 14 december? 

 
Ongetwijfeld is deze inzameldag in de loop van dit jaar aan de afvalkalender toegevoegd, nadat het 
college begin dit jaar tot de conclusie kwam, dat de 4-wekelijkse inzamelfrequentie van het gft-afval in 
november niet handig was. 
 

2. Deelt het college bovenstaande verklaring? 
3. Indien niet het geval, wat is volgens het college dan de verklaring, dat 14 december in de loop 

van dit jaar als extra inzameldag aan de afvalkalender is toegevoegd?  
 
Huishoudens ontvangen jaarlijks geen papieren afvalkalender meer. In plaats daarvan kunnen zij de 
Afvalapp raadplegen. Desondanks heeft de wethouder erkend, dat er nog behoefte is aan een papieren 
versie van de afvalkalender. De kan worden gedownload van de website van Omrin. 
  

4. Gelet op deze houding, had het niet handiger geweest om de inzameling van gft-afval op 14 
december, actief te communiceren? 
 

Doordat in de maanden december en januari een 4-wekelijkse inzamelfrequentie van het gft-afval geldt, 
is de eerstvolgende inzameldag pas over 5 weken, op 18 januari 2018. 
 

5. Kan het college aangeven in hoeverre zij dit wenselijk vindt, mede gelet op haar streven om de 
hoeveelheid gft-afval in de zogenaamde sortibak te verminderen? 

6. Ziet het college mogelijkheden om zo nodig een extra inzamelingsronde te organiseren? 

 

(niet invullen, dit wordt intern geregeld) 
Afdoening door: 
Datum ingeboekt: 
Uiterste afdoening datum: 
Corsanummer:  

 
* Schriftelijke vragen worden in principe ook schriftelijk (per brief) beantwoord  


