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NUMMERNUMMERNUMMERNUMMER    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD 

1 9 Hoe vaak gaan de containers geleegd worden? In principe twee keer in de week. Containers met weinig inhoud 

zullen minder frequent worden geleegd. 

 

2 9 Wat zijn de gevolgen voor bewoners van het buitengebied? De vraag is niet geheel duidelijk. Als bedoeld wordt “het huis-

aan-huis inzamelen van plastics” dan kunnen de gevolgen als 

volgt uitgelegd worden. Er is minder kans op “in de sloot waaien 

van zakken plastics”. Men kan op alle momenten (bijvoorbeeld  

tijdens boodschappen doen) het opgespaarde plastic kwijt in één 

van de zeven wijkpark containers. De inzameling voor glas en 

papier verandert feitelijk niet. 

 

3 9 Waarom is er gekozen voor bovengrondse containers? De keuze is naar aanleiding van verschillende motieven tot stand 

gekomen. 

De kosten om containers ondergronds te maken (incl. 

grondonderzoek) variëren van € 8.500 tot € 10.000. 

Meerkosten zijn afhankelijk van wel of niet verontreinigde grond. 

In de exploitatie zijn ondergrondse containers duurder vanwege 

hogere onderhoudskosten. 

Ondergronds maken stuit op enkele plaatsen op problemen 

vanwege kabels en leidingen en/of grondeigendom HHNK en/of 

provincie. 

 

4 9 Hoe is de matrix (blz 2 van memo) tot stand gekomen?  Over de matrix is zorgvuldig nagedacht, is met ervaring uit de 

praktijk rekening gehouden en zijn aannames gedaan die 

mogelijk in de toekomst aan de orde zullen zijn. 

 



NUMMERNUMMERNUMMERNUMMER    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD 

5 9 Verwacht het college dat er na ingebruikname van de containers 

nog steeds circa 3100 kg. plastics zal worden verzameld? 

Waarop is deze verwachting gebaseerd? 

 

Deze verwachting, of aanname is niet uitgesproken. 

6 11 Wat heeft dhr. Butter ondernomen om te kunnen (gaan) voldoen 

aan het woonplaatsvereiste? 

De coalitiepartijen hebben in het coalitieakkoord het navolgende 

vastgelegd: "De coalitiepartijen spreken zich uit dat de 

woonplaatskeuze van een wethouder nimmer aanleiding mag 

zijn tot oordelen over diens functioneren, noch onderdeel mag 

uitmaken van argumentatie daaromtrent. Het gaat partijen om 

de gekozen kwaliteit. De door de raad jaarlijks te verlenen 

dispensatie wordt hiermee voor de volledige raadsperiode 

toegezegd." Gelet op deze toezegging hebben de wethouders 

Butter en Zeeman geen acties ondernomen om zich te vestigen 

in Beemster. 

 

7 11 Wat zijn de extra kosten voor woon-werkverkeer? Wethouder Butter ontvangt € 71,40 per maand, wethouder 

Zeeman ontvangt € 163,20 per maand. Aan de berekening van 

deze tegemoetkomingen ligt de rechtspositieregeling voor 

wethouders ten grondslag. Voor het gemiddeld maandbedrag 

voor deze wethouders, indien woonachtig in Beemster, moet u 

denken aan € 35 per maand. Uitgaande hiervan zijn de 

meerkosten per jaar circa € 1.975. 

 

8 11 Er is sprake van brieven van mevr. Zeeman en dhr. Butter. Aan 

wie zijn deze brieven gericht? Kan de raad inzicht krijgen in deze 

brieven? 

 

De brieven zijn gericht aan de raad en liggen in de 

raadsportefeuille ter inzage. 

9 12 Is deze constructie getoetst bij de VNG en/of BZK? Wat is 

hiervan de uitkomst? 

Nee en dat is ook niet nodig. De Gemeentewet is voor dit 

onderwerp (een rekenkamercommissie)  zodanig ruim opgezet 

dat zelfs het geheel uitbesteden van dit werk aan een extern 

bureau (marktpartij) mogelijk is.   

 

  


