Technische vragen Ons Dorp betreffende extra GFT-rondes en
reinigen rolcontainers vergezeld van antwoorden
1. Kan de offerte van de HVC worden verstrekt voor de commissieleden/gemeenteraadsledenom
zichtbaar te krijgen dat voor het nog twee keer extra ophalen van de GFT afvalbakken door HVC
in het naseizoen 2022 52.000 euro in rekening zal worden gebracht?
Antwoord
HVC is om een offerte gevraagd voor 4 rondes in 2022. Deze beloopt op 103.000 euro. Per mail is
overeengekomen dat bij afname van 2 van de 4 rondes 2/4de van het offerte geldt. Wij verzorgen
dat de offerte ter inzage komt te liggen bij de griffie.
2. Kan nog een gespecificeerde kostenopgaaf worden verstrekt om voor de commissieleden/
gemeenteraadsleden zichtbaar te krijgen dat 4 extra ophaalronden van GFT afvalbakken door DE
BUCH vanaf 2023 75.000 euro per jaar gaat bedragen?
Antwoord
De prijsopgaven van HVC en BUCH bevatten een totaalprijs. Het bedrag dat betaald moet worden bij
afname.
3. Waarom is geen offerte aan de HVC voor 2023 opgevraagd voor de vier extra ophaal ronden van
de GFT afvalbakken?
( Aleen een aanname door het College is in het raadsvoorstel verwoord dat als 2 extra
ophaalronden in 2022 door de HVC 52.000 euro bedraagt 4 extra ophaalronden in 2023 dus 2 x
52.000 euro = 104.000 euro bij de HVC gaat bedragen. Dat hoeft echter geenszins het geval te zijn
( Als gelijktijdig kopen van 2 pakken appelsap bij een supermarkt 4 euro blijkt te kosten zal bij
gelijktijdige afname van 4 pakken appelsap het mogelijk geen 2 x 4 euro = 8 euro kosten maar
bijv. door schaalvoordeel bijv. totaal 6 euro.)
Antwoord
HVC is om een prijsopgave voor vier rondes in 2022 gevraagd. In 2023 verzorgt de BUCHwerkorganisatie de dienstverlening in Bergen. Om die reden is HVC niet om een prijsopgave voor dat
jaar gevraagd.
4. In het College voorstel wordt uit 2. en 3. de conclusie getrokken dat voor 4 extra ronden
ophalen van de GFT bakken vanaf 2023 De BUCH 27.000 euro per jaar goedkoper is dan bij de
HVC. Volgens ons maakt het College in het raadsvoorstel vervolgens nog een een rekenfout.
104.000 euro ( aanname kosten HVC ) minus 75.000 (DE BUCH ) geeft een verschil van 29.000 euro
in plaats van de genoemde 27.000 euro per jaar.
Antwoord
Uitgaande van de aanbieding is de BUCH 28.000 euro in plaats van 27.000 euro goedkoper. Bedankt
voor uw alertheid. In deze berekening is geen rekening gehouden met inflatie/indexatie. Het ligt in
de lijn der verwachting dat werk in 2023 duurder is.
5. Door het College is niet zichtbaar gemaakt de extra te maken kosten op jaarbasis verbonden
aan het plaatsen van een aantal korven in woonwijken in Schoorl, Bergen en Egmonden alsmede
voor het periodiek legen en afvoeren daarvan ( betreft :blad en snoeiafval) . Het College heeft
hiervoor zelf begrotingswijzigingen vastgesteld. Kunnen de daadwerkelijke kosten van deze
begrotingswijzigingen aan de commissie/raadsleden zichtbaar worden gemaakt ? Is het niet aan de

gemeenteraad om dergelijke begrotingswijzigingen vast te stellen in plaats dat het College deze zelf
vaststelt?
Antwoord
De kosten hiervan belopen op 40.000 euro. Het college is bevoegd te besluiten over voorstellen tot
50.000 euro. Omdat het college het besluit heeft genomen hebben we al dit voorjaar kunnen starten
met de korven. Bij een raadsbesluit waren er alleen in het najaar korven in het straatbeeld
verschenen.
6. De gemeenteraad heeft vorig jaar gekozen om de afvalinzameling vanaf 2023 door DE BUCH te
laten plaatsvinden i.p.v. door de HVC. Dat mede op grond van belangrijk kostenverschilen op
jaarbasis tussen HVC en De BUCH . Door de tussentijdse invoering in 2022 van de inmiddels van
gemeentewege (De BUCH) geplaatste extra korven en het periodiek legen en afvoeren van het
betreffende blad- en snoei afval zal dat jaarlijkse kostenverschil op grond waarvoor de
gemeenteraad voor afval inzameling de komende jaren voor De BUCH heeft gekozen minder groot
worden t.o.v. . de in 2021 gedane offertes HVC en De BUCH Kan daar verder inzicht over worden
gegeven?
Antwoord
De dienstverlening op snoei- en bladkorven is onderdeel van de door BUCH en HVC uitgebrachte
aanbieding voor 2023 en verder. Snoei- en bladkorven maken geen onderdeel uit van de huidige
dienstverlening van HVC. Omdat door de komst van de PMD-rolcontainer de inzamelfrequentie van
Gft van eens naar 2 weken naar eens in de 3 weken is gegaan heeft het college besloten reeds in
2022 extra op Gft in te zetten. Oftewel: door de versnelde komst van de PMD-rolcontainer is
besloten een jaar vroeger te starten met de korven. HVC is gepolst en is akkoord met dat de BUCH
deze dienstverlening in 2022 verricht. Had HVC er voor gekozen om dit op te willen pakken dan had
zij daarvoor een offerte uitgebracht. Er is geen sprake van dat de in 2021 uitgebrachte aanbiedingen
door snoei- en bladkorven naar elkaar toe bewegen. Er is sprake van luisteren naar door inwoners
geuite wensen en snel inspelen daarop.
7. Het stopzetten van gemeentewege van het schoonmaken van afvalbakken zoals vanaf 1 januari
2023 door het College voorgesteld op grond van toenemende totaalkosten is een discussie in de
komende Commissie/gemeenteraadsvergaderingen waard. Kan vooruitlopend daarop aanvullend
financieel inzicht worden geven wat voorzetting van deze gemeentelijke service verlening per
(soort) afvalbak zal gaan betekenen vanaf 2023 t.o.v. 2022 ?
Gaat het niet meer schoonmaken van gemeentewege vanaf 2023 overigens een vermindering van
de afvalstoffenheffing voor de inwoners betekenen? Is dit alles met inwoners wel vooraf
doorgenomen? Is uit oogpunt van gemeentelijke service- verlening het wel verstandig het
schoonmaken van de afvalbakken aan inwoners waaronder zelfstandig wonende ouderen die
fysiek niet in staat zijn hun bakken zelf schoon te gaan maken of voor dit schoonmaken dan zijn
aangewezen op voor hen onbekende ( eventuele louche ) bedrijfjes /derden, met alle financiele
gevolgen vandien ?
Antwoord
Het verschil tussen wel en niet uitvoeren in 2023 is 14 euro die ten goede komt van alle
aansluitingen in de gemeente Bergen, dus ook de aansluitingen die niet over een rolcontainer
beschikken. Het tarief van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op de totale kostentoerekening afval.
Bij de begroting 2023 wordt het nieuwe tarief van de afvalstoffenheffing voorgesteld aan de raad.
De organisatie en HVC hebben recentelijk veel klachten ondervangen over het reinigen. Als inwoners
bellen over niet of onvoldoende schoonmaken en er kennis van nemen wat een ronde kost dan

reageren ze over het algemeen met afkeuring. Er is een zwartboek in ontvangst genomen van een
inwoner.
Er zijn meerdere aanbieders in de markt die rolcontainer-reiniging voor consumenten verzorgen. De
consument heeft keuze. Over het algemeen dient men een groter aantal ronden afnemen (12 of 24
i.p.v. 4), maar de prijs per ronde is concurrerend. De gemeente geeft geen consumentadvies en kan
ook geen concrete aanbevelingen doen, maar gegeven de huidige situatie ligt de lat niet heel erg
hoog om het beter te doen.

