Antwoorden van de burgemeester op de vragen van de fractie Lokaal Leefbaar Belang West Betuwe,
conform artikel 50 Reglement van Orde (RvO).
Hieronder volgt de beantwoording van de gestelde vragen.
Vraag 1
Waarom heeft West Betuwe ervoor gekozen om afgelopen jaarwisseling de prullenbakken niet te
verwijderen of af te sluiten?
Antwoord
Op basis van opgedane ervaringen sluiten we een aantal afvalbakken in de gemeente af. In de gemeente
staan in totaal ongeveer 800 afvalbakken. De keuze om niet alle afvalbakken af te sluiten, zit in een
kosten-baten analyse. Alles afsluiten en later weer openen, kost meer dan de vernielde bakken
vervangen. De keuze is dus gevallen op circa 150 risicolocaties, waar de afvalbakken in de voorgaande
jaren vernield zijn. Echter een afgesloten afvalbak is geen garantie dat deze niet wordt vernield,
daarnaast verplaatsen de vernielingen naar andere locaties en richten deze zich op ander
straatmeubilair.
Vraag 2
Hoeveel prullenbakken zijn er in West Betuwe tijdens de jaarwisseling vernield?
Antwoord
Er zijn 30 prullenbakken vernield.
Vraag 3
Wat zijn de kosten voor West Betuwe om de prullenbakken in de periode voor de jaarwisseling tijdens
de wekelijkse Avri ronde te verwijderen en na de jaarwisseling weer terug te plaatsen?
Antwoord
De schatting is dat daar twee medewerkers ongeveer drie weken mee bezig om ze allemaal weg te
halen, en ook weer ongeveer drie weken om ze terug te plaatsen. De afvalbakken staan door de gehele
gemeente heen binnen de bebouwde kom maar ook buiten de bebouwde kom. Dit kost veel (reis)tijd.
Tevens zijn de medewerkers die hier mee bezig zijn dan niet inzetbaar voor andere werkzaamheden en
meldingen. Die blijven liggen of er moet extra personeel voor worden ingehuurd.
De globale rekensom is als volgt: twee medewerkers maal 36 uur per week maal drie weken = 216 uur.
Dit aantal uren maal het uurtarief van 40 euro per uur maakt 8640 euro voor alleen het weghalen. Het
terug plaatsen kost ook weer 8640 euro maakt een totaal bedrag van minimaal 17280 euro.
Dit bedrag is alleen maar het weghalen en terugplaatsen van de bakken. De kosten van meldingen die
blijven liggen, en bij urgentie door aannemer moeten worden uitgevoerd, zijn lastig te berekenen maar al
snel een vergelijkbaar bedrag.
Vraag 4
Wanneer kunnen wij de evaluatie en schade rapport verwachten van afgelopen jaarwisseling?
Antwoord
Zie bijgaande informatienota.
Vraag 5
Wat gaat het prullenbakken beleid worden rondom de jaarwisseling voor 2021/2022?

27 januari 2021
Kenmerk
Pagina 2 van 2

Antwoord
Bij de voorbereidingen op de komende jaarwisseling wordt een afweging gemaakt welke afvalbakken
zullen worden afgesloten. De voorbereidingen starten zoals gebruikelijk medio september zodat de
maatregelen in het 4e kwartaal van 2021 uitgevoerd kunnen worden.

