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VRAAG
De klachten van inwoners over de overvolle brengparkjes in 2019, 2020 en
2021 nemen niet af. Het gaat onder andere om afvaldumpingen. Uit de
rapportage Meerlanden blijkt dat de doelstelling voor het contractueel aantal
keren legen van 12500 van de brengparkjes in 2019 niet is gehaald. Dit is
een wanprestatie. Binnen het contract mag Meerlanden het aantal
geprognotiseerde aantal ledigingen naar boven of naar beneden aanpassen,
afhankelijk van de behoefte.
1. Hoeveel ledigingen van de brengparkjes is voor 2020 afgesproken
tegen welke prijs?
2. Hoe verhouden deze afspraken zich met het hogere aantal ledigingen
in 2019? Welk bedrag is in 2019 betaald voor het aantal
gerealiseerde ledigingen?
3. Welk aantal ledigingen van de brengparkjes in 2020 is daadwerkelijk
gerealiseerd? Waarom heeft Meerlanden niet vaker geleegd omdat
het contract daar wel de mogelijkheid voor geeft?
4. Welk bedrag is de gemeente voor 2020 verschuldigd aan
Meerlanden voor het legen van de brengparkjes?
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5. Wat is het aantal ledigingen dat voor 2021 is afgesproken tegen
welke prijs?
6. Welke afspraken zijn gemaakt met Meerlanden over het legen op
zondag, omdat dan de overlast vaak het grootst is?
7. Welke maatregelen treft de wethouder in het geval Meerlanden niet
in staat is om het noodzakelijk aantal ledigingen, gerelateerd aan de
behoefte, te realiseren?

ANTWOORD
Het college is zeer tevreden over de inzet die Meerlanden pleegt ten aanzien
van de Corona-gerelateerde fors gestegen hoeveelheid afval van het
afgelopen jaar. Met extra ledigingen, extra (inzamel)capaciteit en volle inzet
van het personeel mogen we gerust spreken van een uitstekende prestatie
onder uitdagende omstandigheden.
In deze bijzondere tijden komt het helaas vaker voor dan normaal dat de
containers in de brengparkjes vol zitten (of verstopt). Uitwijkmogelijkheid
is altijd de Milieustraat, maar liever niet op de drukke zaterdagen en
maandagen.
1-5. Het aantal ledigingen van verzamelcontainers per jaar, per fractie, is
vastgelegd in het DVO en is een gemiddeld aantal dat sinds de invoering
van Uniforme Tarieven in Meerlanden-gemeenten wordt gehanteerd. Dit
aantal in Heemstede is gebaseerd op de aantallen ledigingen in Heemstede
van de jaren daaraan voorafgaand. Tijdens de ingroeiperiode van 3 jaar naar
de volledige integratie van de Uniforme Tarieven blijven deze aantallen in
de DVO gelijk. Mutaties in aantallen ledigingen zijn alleen nog gebaseerd
op areaaluitbreidingen (al dan niet tijdelijk toevoegen of verwijderen van
containers). Er wordt toegewerkt naar afrekening per lediging, maar dat is
tot op heden technisch nog niet mogelijk.
Het verwijderen van afvaldumpingen en extra ledigingen na meldingen
staan los van het gemiddelde aantal ledigingen van de containers. Dit is dus
een inschatting op basis van het aantal containers dat de gemeente heeft en
geen doelstelling op zich. Hier is dan ook zeker geen sprake van een
wanprestatie.
Het publiceren van herleidbare gegevens is niet gewenst, omdat dit
bedrijfsgevoelige informatie van het bedrijf Meerlanden bevat. De
jaarafrekeningen zijn via de griffie in te zien.
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6. De organisatie Meerlanden werkt in principe in geen enkele van haar
gemeenten structureel op zondag. Dit heeft een heel praktische reden,
namelijk dat praktisch geen enkele (overslag)locatie van afval open is op
zondag. Een volle vuilniswagen kan hierdoor niet worden geleegd en
opnieuw worden ingezet. Hierdoor is de capaciteit zeer gelimiteerd.
7. Gemeente Heemstede is continue bezig met het verbeteren van de
capaciteit van de bengparkjes. Zo zijn er afgelopen jaar 10 bovengrondse
containers bijgeplaatst en recent 3 ondergrondse perscontainers (2 x papier,
1 x plastic).
Het aanbod van afval is door Corona, in combinatie met thuiswerken en
internetbestellingen, in 2020 explosief met 10 tot 20% toegenomen. Op
sommige locaties wordt 6 keer per week geleegd. Met nieuw afvalbeleid zal
de druk op de brengparkjes verminderen aangezien inwoners dan extra
stromen aan huis inzamelen. De definitieve capaciteitsuitbreiding van de
bestaande brengparkjes wacht op invoering van dit nieuwe beleid.
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