
Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 

 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Marieke le Noble, Hart voor BNM 

Datum indiening: 27 mei 2020 

Datum antwoord: 5 juni 2020 

Onderwerp: Aanvullende vragen ophaalschema GAD 

 

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 i.v.m. 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 

De afgelopen periode heeft de GAD alle zeilen moeten bijzetten om als gevolg van de Coronacrisis de bezetting op peil te 
houden. Zeker in het begin was er veel sprake van ziekteverzuim. De afgelopen weken is dit redelijk hersteld maar de 
bezetting is nog steeds kwetsbaar. Er is als gevolg van de Coronacrisis veel gevraagd van de inzet van eigen medewerkers 
maar ook van die van de Regio en uitzendkrachten.  
Als gevolg van de Coronacrisis heeft de GAD op diverse terreinen extra inzet moeten plegen. Die extra inzet is nodig voor het 
opvangen van vakantieverlof (gem. 8-10% per vakantieweek), ziekteverzuim (gem. 5-10%), extra inzet bij de 
scheidingsstations (6 fte), extra grofvuil routes (2 fte), extra service voertuigen (3 fte), extra inzet afvoer grondstoffen 
scheidingstations (0,75 fte). Hiermee kan de komende tijd de gescheiden inzameling van grondstoffen gegarandeerd worden. 
Daarnaast heeft de GAD oud papier inzamelroutes van verenigingen moeten overnemen, maar dit verschilt per dag en wordt 
flexibel en servicegericht zonder extra inzet opgelost. 
Door het instellen van de tweewekelijkse GFT-inzameling worden de ca. 35 inzamelroutes niet wekelijks gereden. De 35 
inzamelroutes worden nu verspreid over de week gereden door 1 chauffeur en 2 beladers per route. Voor een wekelijkse 
inzamelroute is globaal 21 fte nodig. Voor een tweewekelijkse inzamelroute is dit 10,5 fte. De inzet van het mobiele 
scheidingsstation kost ca. 1,6 fte per week. 
 
 

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 
Het is inderdaad het geval dat de GFT-inzameling als zeer belangrijk wordt bestempeld, omdat er nog veel keukenafval (ca. 
30%)  in het restafval zat/zit. Er is voor een wekelijkse inzameling gekozen om het voor huishoudens gemakkelijker te maken 
om GFT te scheiden. Qua volume is keukenafval relatief weinig en voldoen de huidige inzamelmiddelen bij een frequentie van 
tweewekelijks (hetgeen landelijk het meeste voorkomt). Tuinafval kent daarentegen een laag soortelijk gewicht en een hoog 
volume wat voornamelijk in het voor- en najaar extra aangeboden wordt. Inwoners waarbij de huidige GFT-container niet 
voldoende is, kunnen een grotere en of extra container aanvragen.  
De tijdelijke Corona-maatregel van een tweewekelijkse inzameling van GFT duurt t/m augustus. Afhankelijk van de 
ontwikkeling van de Corona-crisis zal door het Bestuur van de Regio bekeken worden of deze maatregel alsnog verlengd 
moet worden. Bij dit besluit zullen ook de financiële consequenties van de Corona-crisis afgewogen worden. 
 
 
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? 
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Antwoord 
Het tijdelijk handhaven van de tweewekelijkse gft-inzameling biedt de GAD de flexibiliteit die nodig is om de extra 
maatregelen te organiseren die nodig zijn i.v.m. coronacrisis (zie antwoord vraag 1). Daarnaast heeft de GAD als gevolg van 
de Coronacrisis extra kosten moeten maken, wat mee heeft gespeeld in de gemaakte afweging om deze keuze te maken. De 
hiermee gemoeide besparing kan deels gebruikt worden voor de dekking van deze uitgaven en vormt op dit moment de beste 
optie als maatregel voor de huidige coronacrisis om kosten te drukken en personeel zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten. 
Het klopt inderdaad dat in de zomermaanden de gft-bakken eerder vies worden door keukenafval, vooral als het heel warm 
is. Zoals aangegeven wordt vooral in het voorjaar en het najaar veel tuinafval aangeboden en zal in principe in het najaar 
alsnog een wekelijkse gft-inzameling plaatsvinden, tenzij er aanleiding (eventuele nieuwe Corona-omstandigheden / 
benodigde besparingen) is om dit niet te doen.  
 


