
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

INDIENING

Steller vragen: CDA
Datum: 29-09-2019
Onderwerp: Digipanel duurzaamheid
Wijze van beantwoording: Schriftelijk
Graag beantwoorden vóór: 28-10-2019

Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord.
Indien anders gewenst:

VRAAG

Digipanel duurzaamheid.
In juni 2017 is de tweede digipanel raadpleging gehouden. Dit keer met als onderwerp 
“duurzaamheid”.
1.  Welke doelstellingen zijn voorafgaand aan het digipanel geformuleerd?
2. Welke conclusies trekt u uit deze raadpleging?
3. Welke duurzaamheidsambitie wordt gerealiseerd met de gereserveerde € 50.000?
4. Op welke manier wordt Merlenhoven bedankt voor het meewerken aan de pilot, eenmalige 
compensatie van verhoging afvalstoffenheffing?

ANTWOORD

datum: 23 oktober 2019

portefeuillehouder: Nicole Mulder / Annelies van der Have

antwoord:

1. Van te voren is besproken bij inwoners op te halen welke behoefte er bestaat bij inwoners om over 
duurzaamheid geïnformeerd te worden en welke kanalen inwoners hiervoor effectief vinden. 
Daarnaast zijn in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 5 thema’s opgenomen die de basis 
vormen voor het beleid Duurzaam Heemstede 2020 – 2024. Door inwoners inhoudelijke vragen te 
stellen binnen deze 5 thema’s kunnen antwoorden worden meegenomen in het proces om te komen 
tot integraal en gedragen beleid.

2. Op dit moment is te concluderen dat duurzaamheid leeft onder de inwoners en dat men graag wil 
bijdragen om gezamenlijk te werken aan de klimaatdoelstellingen. En dat een nieuwsbrief als een zeer 
gewaardeerd medium wordt gezien. Dit is onder andere ook meegenomen in de besluitvorming voor 
de communicatie via een online platform en nieuwsbrief.

3. Deze vraag is niet gerelateerd aan het Digipanel duurzaamheid. Vanaf 2020 is dit bedrag 
structureel opgenomen in de begroting. Einde van 2019 is meer duidelijkheid hierover aangezien op 
dit moment wordt gewerkt aan het beleid Duurzaam Heemstede 2020 – 2024.

4. In afstemming met de Klankbordgroep Merlenhoven is geconcludeerd dat een compensatie als 
dank voor de medewerking met de proef in de vorm van een afsluitend ‘feestje’ of cadeautje niet 
noodzakelijk is.
Het scheiden van afval zou ‘normaal’ moeten zijn. Het aanpassen van de Afvalstoffenheffing in één
wijk is niet mogelijk.


