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Inleiding 
In maart, bij de start van de Coronacrisis, heeft de GAD aangegeven maatregelen te moeten treffen. De frequentie voor het 
legen van de GFT bakken is naar eens per twee weken teruggebracht, en het mobiele scheidingsstation werd niet ingezet.  
Inmiddels is de crisis over zijn hoogtepunt heen, en worden maatregelen versoepeld. De wijzigingen van de GAD gelden 
echter nog steeds. 
 
Vraag 1 
Wanneer verwacht de GAD weer terug te kunnen gaan naar het reguliere schema voor het legen van de GFT bakken? Waar 
hangt dit van af? 
Antwoord: Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek heeft onlangs besloten om de twee wekelijkse inzameling te 
handhaven tot en met augustus. Dit is nodig om de benodigde flexibiliteit te kunnen houden in de planning en de calamiteiten 
voor bijvoorbeeld de extra service die op dit moment hard nodig is (bijplaatsingen, toegangscontrole scheidingstations) en om de 
gescheiden afvalinzameling te kunnen garanderen. Er is in deze Coronacrisis extra inzet van personeel en wagens nodig bij het 
vaker legen van de verzamelcontainers. Omdat iedereen meer thuis is, is de hoeveelheid huishoudelijk afval en grondstoffen 
toegenomen. Ook neemt de GAD papierroutes over van verengingen die door de Coronacrisis (tijdelijk) geen vrijwilligers meer 
konden / kunnen leveren. 
 
Vraag 2 
Wanneer verwacht de GAD het mobiele scheidingsstation weer in te zetten? Waar hangt dit van af? 
Antwoord: Het mobiele scheidingstation is naar verwachting na de zomer weer in te zetten. Het mobiele scheidingstation wordt 
bemand door personeelsleden (1 chauffeur en 1 afvalcoach). De afvalcoaches worden op dit moment als ‘vliegende keep’ ingezet 
op andere onderdelen, zoals voor de toegangscontrole bij scheidingstations en de inzet bij klantenservice. Hier is extra capaciteit 
nodig door de extra aanvragen met betrekking tot grof vuil, grof tuinafval, en de vele overige vragen die er binnen komen. Ook 
worden ze ingezet ter ondersteuning van Toezicht & Handhaving bij de signalering en handhaving van de (toegenomen) 
bijplaatsingen. De Boa’s van de GAD verrichten ook werkzaamheden in het kader van de handhaving op de Noodverordening 
Covid-19. 
 


