
TECHNISCHE VRAGEN en ANTWOORDEN (en eventueel politieke vragen) 

 

DATUM VERGADERINGEN: 19 april 2016 PARTIJ: D66 DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 5 april 2016 

 

 

NR. 

VRAAG 

AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 12 

PMD-afval 

Wat is het % drankkartonnen in het plastic afval, zodat 

we een vergelijking kunnen maken met de nulmeting 

(zonder drankkartonnen). 

 

Het percentage drankenkartons is 1,25% van het totaal aan 

aangeleverd PMD afval. 

2 RC 12 

PMD-afval 

Hoeveel grijze container-afval is er nu ten opzichte van 

de nulmeting? 

 

jaar 2014 2015 Q1 2016 

tonnage restafval 2.087 2.030 536,7 

aantal inwoners 8.831 8.958 8.958 

per inwoner 236 227 60 

 

Q1 2016 is niet helemaal representatief voor geheel 2016. Het 

is in ieder geval al wel een richtlijn. Pas eind 2016 kan de 

definitieve hoeveelheid restafval per inwoner worden 

vastgesteld. 

 

3 RC 12 

PMD-afval 

 

Welk % van het plastic afval wordt nu gerecycled? 

 

80% van het plastic afval komt in aanmerking voor 

hergebruik. 

4 Raad 6  

Ingekomen stukken 

 

Ingekomen stuk 6a; brief college aan GGD over 

kadernota (nieuw beleid/begroting). 

 

Wat heeft het college gedaan om het misverstand over 

niet opnemen van nieuw beleid en begrotingswijziging, 

weg te nemen bij de GGD ZW? Waar is de dialoog met 

GGD ZW? 

 

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD heeft de begroting 

verzonden.  

In de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de 

GGD van 30 maart 2016 heeft de portefeuillehouder conform 

de collegebrief aan de GGD, namens het Beemster college 

zijn ongenoegen geuit aan het DB over het feit dat in de 

kadernota (bedragen voor) nieuw beleid zijn opgenomen. 

Immers 27 januari 2016 heeft het AB juist besloten om 

inderdaad geen nieuw beleid op te nemen.  



NR. 

VRAAG 

AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

Het AB heeft 30 maart 2017 overigens nog geen beslissing 

genomen, maar besluit op 12 mei 2016 over definitieve 

vaststelling van de GGD kadernota 2017. 

 

 


