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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Vera van Etten GDP/Hart 

Datum indiening: 18 januari 2023 

Datum antwoord: 14 februari 2023 

Onderwerp:  inzameling kerstbomen januari 2023 GAD 

 

Inleiding 
Ons bereiken berichten dat de kerstbomen inzameling in januari 2023 voor verbetering vatbaar. Deels is er een pilot 
georganiseerd door het GAD met verenigingen en deels heeft GAD zelf de kerstbomen opgehaald. Nu blijkt bijvoorbeeld 
dat de kerstbomen met plastic potten en houten kruizen niet zijn meegenomen en nog steeds op straat zwerven. 
Tijdens het vragenhalfuur  op 9 november hebben wij reeds vragen gesteld over de pilot. De verenigingen zijn middels 
een afkoopregeling voor een aantal jaren gecompenseerd voor het wegvallen van oud papier opbrengsten. De 
kaderstelling is geweest dat er ook na deze ”afkoopregeling” structureel en enigszins in verhouding met de inkomsten 
een regeling moet zijn. Het wegvallen van oud papier opbrengsten veroorzaakt mega grote begrotingsproblemen. 
Verenigingen zullen omvallen en verdwijnen waarmee er een verarming van maatschappelijke voorzieningen plaats 
vindt. 
 
Vraag 1 
Is er een evaluatie geweest m.b.t. de kerstboom inzameling januari 2023 in zijn geheel en in het bijzonder m.b.t. de pilot ? Zo 
ja wat zijn de uitkomsten van beiden? Zo nee ; wanneer vinden deze evaluatie plaats?  
 
Antwoord 
De GAD is  gestart met de evaluatie van de inzameling van de kerstbomen 2023. Eerst haalt zij de input van de betrokken 
verenigingen op. Half maart verwacht de GAD de resultaten te kunnen delen met het college. 
 
Vraag 2 
Is het college bekend met het feit dat er nog steeds kerstbomen op straat liggen? Zo ja wat wordt er aan gedaan? 
 
Antwoord 
Ja, dit betrof kerstbomen met een kruis of pot. In de communicatie is aangegeven dat de kerstbomen zonder pot, kruis en 
verlichting e.d. aan straat gezet moesten worden. Deze bomen zijn later alsnog opgehaald door de GAD.  
 
Vraag 3 
Waarom worden op tijd aangeleverde kerstbomen, weliswaar met kruis of pot, niet meegenomen en hoe denkt het GAD dan 
wel het college dit probleem op te lossen? 
 
Antwoord 
De GAD geeft elk jaar duidelijk aan, zowel op de website als via de app, dat zij in verband met de compostering alleen 
kerstbomen zonder kruis, pot of versiering kunnen innemen. Bomen met pot of kruis verstoren het composteringsproces en 
zijn veel duurder om te verwerken. Dit is de reden waarom bomen met pot of kruis, ondanks dat ze op tijd worden 
aangeleverd, niet meegenomen worden. Om er toch voor te zorgen dat de bomen met pot of kruis opgehaald worden, rijdt 
de GAD nog een ronde na en levert deze bomen dan apart aan de verwerker aan.   
 
Vraag 4 
Is er al zicht op een structurele oplossing voor de verenigingen om het financiële gat dat is geslagen door het weghalen van de 
papierinzameling, op te lossen? Zo nee, wanneer verwacht het college dat dit uiterlijk duidelijk is? 
 
Antwoord: 
Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een structurele oplossing. Er is een overgangsperiode gekozen van 3 jaar om met 
een alternatief plan te komen. Het college verwacht hier eind 2023 meer duidelijkheid over te kunnen geven.  
 
 
 
 


