Aan: College van burgemeester en wethouders van Meppel.
Stadhuis, Meppel.
Meppel, 30 december 2016.
Onderwerp: Vragen ex art. 32 RvO VET-inzameling.
In de huis-aan-huis verzonden afvalkalender 2017, lazen wij over de pilot in de Oosterboer
nl. de inzameling van VET (vetten, kleine electrische apparaten en Textiel). Dit bevreemd
ons omdat wij daar als raad niet van op de hoogte zijn. Bij het lezen van het raadsvoorstel,
dat eerst in de commissie van 12 januari 2017 wordt besproken, wordt dit geïntroduceerd.
Wij hebben de onderstaande vragen aan u:
1. Hoe geeft u invulling aan de quote “de inwoner van Meppel bepaalt succes” in deze
pilot? (deze quote komt uit het afvalbeleidsplan van 2012). Heeft u bewoners van de
wijk betrokken bij dit voorstel? En zo ja, op welke wijze?
2. Waarom bent u overgegaan tot deze pilot? Is dit ingegeven door teveel problemen
met riolering of denkt u hiermee, de doelstelling die benoemt staat in het
afvalbeleidsplan, te behalen dit voor wat betreft de inzameling van vetten. Wat betreft
het inzamelen van textiel, hiervoor is toch een contract opgesteld met Sympany? Wat
kunnen de juridische gevolgen zijn? Voldoet dit contract niet meer?
Waar het inzameling van kleine electrische apparaten betreft doen een aantal
scholen hun best die in te zamelen en worden daarvoor beloond met materiaal voor
de school. Heeft het college contact opgenomen met de scholen om hen te vragen
actiever deze activiteit onder de aandacht te brengen van buurtgenoten?
3. Bij onder andere, de AH in de Oosterboer is een inzamelpunt voor vet en spijsolie, is
daar voldoende aandacht aan gegeven? Bent u bereid om meer supermarkten te
benaderen zodat er in elke wijk een inzamelpunt komt?
4. Het VET mag aan de weg gezet worden op de dag dat de route gereden wordt. Wat
wordt hiermee precies bedoeld? Heeft het college nagedacht over de eventuele
vervuiling en onveilige situaties, die kunnen ontstaan wanneer dozen of containers
omvallen waarin vet of olie aangeboden wordt ? Wie is hiervoor verantwoordelijk, de
gemeente of de burger?
5. Waarom heeft het college de raad niet geïnformeerd over deze pilot en de
besluitvorming in de raad afgewacht?
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