
Artikel 41 vragen over rapport afvalinzameling 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 

28-06-2022 

Onderwerp 

Rapport afvalinzameling  

Vragensteller 

Jeroen Rijsdijk, PvdA-GroenLinks Ridderkerk 

Vragen 

De afvalinzameling in Ridderkerk houdt al langere tijd de gemoederen bezig. Veel inwoners en 

ondernemers zijn bezorgd over het serviceniveau, de kosten en het afval op straat. Het afvalbeleid 

is in korte tijd twee keer herzien en in het coalitieakkoord is een volgende herziening 

aangekondigd.  

Naar nu blijkt heeft Bureau Berenschot al in 2020 een kritisch rapport uitgebracht over de wijze 

waarop het afval in de drie BAR-gemeenten, waaronder Ridderkerk, wordt ingezameld door de NV 

BAR Afvalbeheer. In Barendrecht is dit rapport onlangs door het nieuwe college naar de raad 

gestuurd. Dit is bijna twee jaar na het verschijnen van het rapport. In Ridderkerk is dit rapport tot 

op heden niet gedeeld met de raad, terwijl in de vorige raadsperiode periodiek in de commissie 

Samen Wonen over het afvalbeleid werd gesproken.  

Naar aanleiding hiervan heeft PvdA-GroenLinks Ridderkerk de volgende vragen: 

1. Wie heeft de opdracht voor het opstellen van dit rapport gegeven?  

2. Wat heeft het opstellen van dit rapport gekost? Wie heeft dit bedrag betaald? 

3. Wat is de reden dat dit rapport tot op heden niet is gedeeld met de raad?  

4. Bent u het met ons eens dat de raad met de informatie uit dit rapport het afvalbeleid 

gericht(er) had kunnen bijsturen waardoor mogelijk veel invoeringsproblemen voorkomen 

hadden kunnen worden? Graag uw antwoord toelichten.  

5. Bent u bereid om dit rapport alsnog aan de raad toe te sturen? Waarom wel/niet? 

6. Kunt u per conclusie van Berenschot aangeven of u deze onderschrijft? Mocht u een 

conclusie niet (volledig) onderschrijven, wat is daarvan de reden? 

7. Welke verbeteringen zijn er sinds het uitbrengen van dit rapport doorgevoerd bij de NV 

BAR Afvalbeheer? Welke verbeteringen moeten er nog worden doorgevoerd en binnen 

welke termijn zal dit worden gedaan?  



8. Kunt u aangeven op welke wijze dit rapport wordt betrokken bij de in het coalitieakkoord 

aangekondigde herziening van het afvalbeleid? 

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen 

afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
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