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Schriftelijke vragen aan het college 
 
Schriftelijke raadsvragen van H. Veltman en A. Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het 
Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.  
 
Voor de beantwoording krijgt het college volgens het reglement 30 dagen de tijd. Omdat deze kwestie 
samenhangt met een uiterste datum van 31 januari 2017 en het volgens de VVD Ede verstandig is om vóór 
die tijd helderheid te verschaffen aan onze inwoners, verzoekt de VVD Ede het college om de vragen vóór 
deze datum te beantwoorden.  
 
Datum: 20 januari 2017 
 
Onderwerp : Wijziging afvalbeleid: nieuwe kliko’s 
 

In de brief die gemeente Ede recent stuurde aan haar inwoners in Otterlo over de kliko's staat dat de inwoners 
vóór 31 januari een keuze moeten maken voor een grote of een kleine kliko voor restafval. Vanaf 1 januari 
2018 gaat het betalen per keer van start. Verder staat er het volgende: ‘Voor het legen van de kleine kliko 
betaalt u minder dan voor het legen van de grote kliko.’ De VVD Ede kan zich voorstellen dat je als inwoner 
vervolgens wil weten wat die tarieven zijn (staan niet in de brief). Voor meer informatie kun je naar de website 
www.meerafvalapart.nl (zoals in de brief aangegeven). Op die website staat onder punt 4 en klik op meer 
informatie het volgende bij tarieven:  

Tarieven 2018 
De tarieven zijn op dit moment nog onbekend. De gemeenteraad stelt in de loop van 2017 de tarieven voor 
2018 vast. Voor het legen van een kleine kliko betaalt u straks minder dan voor het legen van een grote kliko.   
 

Gezien deze onduidelijkheid, zou het goed zijn om als inwoner te weten of de kliko-keuze later kan worden 
omgezet. Dus van een kleine naar een grote kliko of andersom, omdat je nu niet weet wat de kosten zijn èn of 
de kliko capaciteit voldoende is door de verandering van het ophaalschema vanaf de eerste week april 2017 
(plastic, papier en restafval worden straks één keer per drie weken opgehaald). Bij navraag bij het 
informatienummer (0318-648160) van ACV meldt de ACV dat daarna wisselen van containers mogelijk is, maar 
dat er kosten aan verbonden zijn. De inwoner krijgt te horen dat die kosten nog niet bekend zijn. Na navraag bij 
een ambtenaar vernamen wij dat deze kosten waarschijnlijk rond de € 25,-- zullen liggen. De gemeenteraad 
moet ook hier nog over beslissen.  

Onze inwoners moeten nu dus voor iets gaan kiezen (vóór 31 januari) terwijl zij totaal niet weten wat het vanaf 
1 januari 2018 gaat kosten. Ook niet wat het gaat kosten wanneer je toch wilt ruilen. Je weet niet of een kliko 
wel groot genoeg is omdat je er een week langer mee moet doen. En er staat geen informatie in de brief 
waarmee je een gevoel krijgt bij het formaat van een 140 liter container. Overigens staat in de brief niets 
vermeld over een speciale regeling die is ingesteld voor luierafval en incontinentiemateriaal. Pas als je op de 
website gaat zoeken vind je hierover een korte mededeling. 

In de brief staat wel dat het vaste bedrag omlaag gaat maar op geen enkele wijze is bij benadering uit te 
rekenen wat de variabele kosten per jaar zullen zijn. Door in de brief alleen melding te maken dat de vaste 
kosten per jaar omlaag gaan, lijken onze inwoners op het verkeerde been te worden gezet. 

De gemeente Ede koos voor een beproefd concept van afvalinzameling. Vele gemeenten gingen Ede reeds 
voor. De ACV heeft de nodige operationele expertise in huis. Het moet toch mogelijk zijn om met alle kennis en 
ervaring bij de gemeente en de ACV bij benadering te kunnen aangeven wat de toekomstige kosten zullen zijn?  

Wat de VVD Ede betreft is dit onbegrijpelijk beleid en de omgekeerde wereld. Communicatief onvoldoende 
doordacht en zeker niet transparant. De brief laat zien dat geen moeite is genomen om zich te verplaatsen in 
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onze inwoners. Een gemiste kans voor u als verantwoordelijk college.  

 

De vragen van de VVD Ede aan het college zijn: 

 

1. Is het college het eens met de VVD Ede dat het niet zo kan zijn dat de gemeente de uitvoering van 
beleid onvoldoende voorbereidt en vervolgens de inwoners met onduidelijkheid en de problemen laat 
zitten?  

2. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het afvalbeleid.  Is het college met de VVD Ede 
van mening dat de afstemming tussen gemeente en ACV dusdanig moet zijn, dat voorkomen wordt 
dat op ondoordachte wijze, zoals nu het geval is, met onze inwoners wordt gecommuniceerd?   

3. Is het college met de VVD Ede van mening dat de overgang naar de nieuwe kliko’s pas kan 
plaatsvinden als voor de inwoners helder is wat in orde van grootte de financiële gevolgen zijn? 

4. Kan het college toezeggen dat de overgang naar de nieuwe kliko’s pas plaatsvindt als voor de inwoners 
helder is wat de financiële gevolgen zijn?  

5. Mocht het college de wijziging van de kliko’s doorzetten zonder dat er duidelijkheid is over de 
tarieven: is het college het met de VVD Ede eens dat het niet zo mag zijn dat onze inwoners voor extra 
kosten komen te staan als door de onduidelijkheid op dit moment, mensen later mogelijk toch een 
ander formaat restafvalcontainer willen gebruiken dan aanvankelijk bedacht? 

6. Het komt de VVD Ede voor dat aIs het college dit doorzet, zij door eigen beleid de rekening hiervan 
voor haar kiezen krijgt. Wat de VVD betreft is het in ieder geval onterecht dat de inwoner door 
onduidelijkheid op dit moment de rekening van een wissel op een later moment moet betalen. Is het 
college het hiermee eens? 

 
 
H. Veltman en A. Vos de Wael 
VVD Ede 
 


