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VANG
 Informatie ontvangen over de toekomst van afvalinzameling en
een mening vormen / input geven over het voorkeursscenario.
Nieuwe uitvoeringsovereenkomst HVC
 Een mening vormen / input geven over het voornemen om met
HVC in overleg te gaan over een nieuwe
uitvoeringsovereenkomst voor de afvalinzameling en beheer
openbare ruimte taken.
1. VANG, Van Afval Naar Grondstof:
Velsen voldoet namelijk niet aan de door het rijk gestelde
doelstelling van 65% materiaalhergebruik van huishoudelijk afval.
Als we hier niets aan doen, dan zullen de kosten voor
afvalverwerking de komende jaren oplopen.
Door de huidige wijze van afvalinzameling te veranderen, kan de
afvalscheiding verbeterd worden. Een andere manier van
afvalinzameling is echter ingrijpend voor huishoudens. Om betere
resultaten te boeken zal er een verandering moeten plaatsvinden
die het bewoners makkelijker maakt om afval te scheiden.
De Raad wordt gevraagd hoe hij denkt over het ambitieuze
scenario waarbij ingezet wordt op maatwerk per wijk.
2. Nieuwe uitvoeringsovereenkomst HVC
In de IJmondcommissie van 24 maart jl. is afgesproken dat dit
onderwerp in Velsen in een sessie besproken wordt. Met HVC is
een uitvoeringsovereenkomst (nu nog bijna 2 jaar geldig)
afgesloten voor de huishoudelijke afvalinzameling en Beheer
Openbare Ruimte taken (BOR). Deze uitvoeringsovereenkomsten
zijn vrijwel gelijkluidend en nu nog bijna 2 jaar geldig. In de
overeenkomsten is opgenomen dat vanaf 2015 in gesprek gegaan
wordt met HVC over eventuele verlenging van de overeenkomst.
 Korte presentatie over VANG (onder verantwoordelijkheid college).
 Fractiewoordvoerder maakt opmerkingen / stelt vragen.
 Mogelijkheid onderling debat.
 Portefeuillehouder (en evt. ambtenaar) beantwoordt vragen.
 Fractiewoordvoerder geeft mening over:
1. VANG
2. Nieuwe uitvoeringsovereenkomst HVC
 Voorzitter vat afspraken samen.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker

Resultaat sessie

 voor nadere informatie / bijstelling terug naar college.

