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VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 
Registratienummer: 1164607 
Bijlage(n) 2 
Onderwerp Aanvraag krediet voor zestien bovengrondse wijkpark 

containers 
 

Middenbeemster, 10 februari 2015 
 
Aan de raad 
 
 
Inleiding en probleemstelling 
De gemeente Purmerend zal vanaf 1 april 2015 een aantal fysieke inzamelingstaken 
uitvoeren die nu nog door derden worden gedaan. De nieuwe werkstructuur biedt kansen om 
werkzaamheden of inzameltaken op een andere wijze uit te gaan voeren.  
In een samenvattende memo – als bijlage bij dit voorstel – zijn de veranderingen en de 
argumenten daarvoor beschreven. 
 
Het college heeft besloten om de huis-aan-huis inzameling van plastics te stoppen en over te 
gaan op inzameling via zeven wijkpark containers. Deze wijkpark containers worden 
neergezet op bestaande wijkparklocaties. De verdeling is drie containers van 5 m3 in 
Middenbeemster, twee containers van 5 m3 in Zuidoostbeemster, één container van 5 m3 in 
Noordbeemster en één container van 5 m3 in Westbeemster. Via Binnendijks, zondags-
bladen en de website zal er ruimschoots aandacht zijn voor de verandering zodat de 
inwoners niet voor verrassingen komen te staan. 
Ook de inzameling van flessenglas gaat veranderen. Dit wordt niet meer op kleur ingezameld 
maar als één fractie BONT.  
 
Om deze inzamelingswijze daadwerkelijk uit te kunnen voeren is de aanschaf van zestien 
bovengrondse wijkpark containers noodzakelijk. Dit omdat de huur van negen wijkpark 
containers voor glas en papier via GP Groot stopt. Daarnaast zijn – zoals eerder vermeld - 
zeven nieuwe wijkpark containers voor plastics noodzakelijk. 
 
Oplossingsrichting 
De gemeente Beemster schaft zestien bovengrondse wijkpark containers aan. 
 
Meetbare doelstelling 
De kosten van de nieuwe inzamelmethode kunnen worden vergeleken met de kosten van de 
huidige inzamelmethode. 
 
Financiële consequenties 
De kosten om zestien bovengrondse wijkpark containers te laten maken zijn € 48.000.  
De gemeenteraad dient akkoord te gaan met de uitgave.  
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Het advies is om de uitgave voor de wijkpark containers als kapitaalslast te activeren en niet 
in één keer af te schrijven. Activeren betekent dat de lasten jaarlijks terugkeren in de 
begroting en dat na tien jaar ruimte ontstaat voor vervanging. 
De uitgave is budgettair neutraal. Met andere woorden, de kapitaalslasten ad € 7.080 
worden gedekt binnen het product Afvalinzameling. 
 
Overige consequenties 
De afdeling Uitvoering van gemeente Purmerend zal zorg dragen voor aanschaf en verder. 
 
Monitoring evaluatie 
Monitoring wordt niet voorgestaan. 
 
Voorgesteld besluit 
- Kennis nemen de gewijzigde inzameling per 1 april 2015 voor plastics, flessenglas en 

papier. 
- Een krediet van € 48.000 beschikbaar stellen voor de aanschaf van zestien 

bovengrondse wijkpark containers. 
 
Communicatie/Participatie 
Communicatie is met name noodzakelijk voor wat betreft de fysieke wijziging voor 
inzameling. Hiervoor zijn reeds contacten gelegd bij de reguliere bekende communicatie 
niveaus. 
 
 


