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Inleiding 
In opvolging van onze vragen van afgelopen maandag 25 mei, hebben wij naar aanleiding van het persbericht van 27 mei van de GAD dat de 
GFT inzameling ivm de coronacrisis nog tot na de zomer tweewekelijks zal blijven, de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
Graag ontvangen wij een onderbouwing van de FTE verschuiving van de GFT ophaaldienst naar de ophaal stations. Wat was de bezetting bij 
tweewekelijks GFT ophalen, en wat is de bezetting nu? En wat was de bezetting op de scheidingsstations vóór de coronacrisis per 
scheidingsstation, en wat is deze nu? En hoeveel FTE kost het in gebruik nemen van het mobiele scheidingsstation? 
 
Antwoord 
 
Vraag 2 
Ten tijde van het invoeren van de Plasticbak is ook de grijze bak voor restafval voor het merendeel van de huishoudens in Gooise Meren 
aanzienlijk verkleind. Een van de argumenten die hiervoor werd gebruikt, is dat het GFT afval vaker opgehaald zou worden. Deze maatregel 
is inmiddels teruggedraaid en het is nog onduidelijk wanneer dit weer naar de normale situatie teruggaat. 
 
In hoeverre verwacht de GAD dat dit een probleem zal opleveren voor inwoners, en indien dit volgens de GAD geen probleem is, wat is er 
veranderd ten opzichte van de eerdere inschattingen toen de wijzigingen werden ingevoerd? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
Zeker in de zomermaanden, wanneer het warm is en er bovendien veel tuinafval geproduceerd wordt, wordt de GFT bak snel vies door 
rottend GFT afval.  
Dit stinkt, en trekt ongedierte aan. Waarom heeft de GAD ervoor gekozen juist de ophaalfrequentie van de GFT bak te verlagen? Welke 
andere keuzes om personeel te besparen zijn er mogelijk? 
 
 


