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Afvalinzameling en reiniging
Nee

Geachte Raad,
In uw commissie WRG van 9 januari jl. is de organisatie van de afvalinzameling en reiniging aan
de orde gekomen. We hebben uw standpunten en suggesties gehoord en meegenomen in de
(her)overweging. Het college stelt het belang van de werknemers van de afvalinzameling en
reiniging voorop en wil daarom de werkomstandigheden verbeteren. Het college wil dat de
afvalinzameling en reiniging van Voorschoten ook in de toekomst goed georganiseerd zijn. Al
vanaf 2001 zijn college en raad met elkaar in gesprek over de huisvesting van de uitvoerende
dienst. Juist in relatie tot de onderhoudsstaat en gebruikskwaliteit van het pand aan de
Koninklijke Marinelaan. Daarnaast worden waar nodig voertuigen vervangen. De meest recente
investering is de aanschaf van een huisvuilwagen in 2017. Tevens is de aanschaf van een
zijlader in voorbereiding.
Uw raad heeft uitgesproken dat het afvalbeleid leidend is en daarna de organisatievorm. Het in
de raadpleegbrief genoemde parallelle traject is ook zo ingestoken: zowel de manier waarop we
afvalinzameling en reiniging organiseren als het afvalbeleid krijgen vorm in de komende
periode, waarna in juli over beide besloten wordt. Om beleid duidelijker leidend te maken ten
opzichte van de organisatie inrichting, zal het vervolgproces, gehoord de raad, trapsgewijs
worden ingestoken. Dit betekent dat voor nu alleen stap 1 (huidige organisatie/werksituatie in
kaart brengen) van het in de raadpleegbrief van 19 december 2019 weergegeven traject de
eerste fase uitgevoerd wordt. Het op te leveren product is een foto van de afvalinzameling en
reiniging. Vastgelegd in een beknopte rapportage zoals toegelicht in de raadpleegbrief. De foto
van de afvalinzameling en reiniging is dus ook ondersteunend voor het beleidsproces en wordt
naar verwachting eind februari afgerond. De aftrap van het beleidsproces met uw raad vindt
aansluitend plaats, startend met een werkbijeenkomst op 4 maart aanstaande.
De kosten voor stap 1(quick scan huidige organisatie/ werksituatie) bedragen € 32.000 en
worden verwerkt in de voorjaarsnota, tenzij de raad eerder besluiten neemt over de verdeling
van de € 382.000, - (versnellingsopgaven).
Voor de verdere te nemen stappen gaan wij graag met u in gesprek. Het temporiseren van het
onderzoek heeft wel tot gevolg dat de eerder gestelde deadline van 2021 zoals vermeld in de
raadpleegbrief niet wordt gehaald.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
Gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
Burgemeester
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