Raadsvergadering 6 februari 2014
Voorstel B 6

Heinkenszand, 21 januari 2014
Onderwerp:
voorstel tot het kennis nemen van het evaluatierapport Plak een Bak en akkoord met
een begrotingswijziging van € 23.000 ten laste van de algemene middelen
(portefeuille wethouder Zandee)

Geachte raad,
Voorstel
Het project Plak een Bak is afgerond. Het project is geëvalueerd. Het rapport is hierbij
toegevoegd. Wij verzoeken u kennis te nemen van dit evaluatierapport en akkoord te gaan
met een begrotingswijziging.
Voorgeschiedenis
Op 31 oktober 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het
‘Plan van aanpak, invoeren nieuw systeem voor registreren afvalcontainers’. Het project is
beter bekend als ‘Plak een Bak’. Uitvoering heeft plaatsgevonden in 2012 en 2013. Er is
gestart met het inrichten van het registratiesysteem SBA en vervolgens zijn alle
afvalcontainers in dit systeem geregistreerd. Vervolgens zijn alle geregistreerde
afvalcontainers gestickerd, waarbij de containers met behulp van een barcode/ uniek
nummer gekoppeld zijn aan het registratiesysteem. Niet geregistreerde afvalcontainers zijn
of alsnog geregistreerd of ingenomen. Voor alle afvalcontainers wordt nu afvalstoffenheffing
of reinigingsrecht betaald. Borsele heeft nu een eerlijk systeem.
Argumenten
Plak een Bak is geëvalueerd. Zowel de uitvoering van het project als de behaalde resultaten
zijn beschreven in het bijgevoegde evaluatierapport. Geconcludeerd kan worden dat alle
afvalcontainers zijn gestickerd en geregistreerd. Borsele heeft hiermee een eerlijk systeem
voor de inzameling van afval. Het project is hiermee succesvol afgerond.
(Juridische) consequenties
Na uitvoering van Plak een Bak wordt voor elke afvalcontainer afvalstoffenheffing of
reinigingsrecht betaald. Indien er toch nog afvalcontainers zonder sticker worden
aangeboden aan onze inzameldienst dan worden deze ingenomen.
Financiën
In het plan van aanpak was een begroting van de kosten opgenomen. Deze waren geraamd
om € 57.000,-. De daadwerkelijke kosten bedragen € 50.000,-. Op pagina 9 van het
evaluatierapport wordt ingegaan op de kosten en de baten.
In het plan van aanpak is uitgegaan dat de kosten worden gedekt door de baten. Dit is ook
vastgelegd in een begrotingswijziging. Deze taakstelling is niet volledig gehaald. Dit betekent
dat er minder opbrengsten zijn van € 23.000,- wat ten laste komt van de algemene middelen.
Structureel betekent dit dat de nog te realiseren taakstelling in 2017 groeit naar € 266.500
(zie bijlage). Deze wijziging zal in de begroting worden verwerkt.
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Uitvoering/planning
Met betrekking tot de uitvoering van de actie verwijzen wij u naar bijgevoegd
evaluatierapport. Uit de rapportage kan worden geconcludeerd dat het project succesvol is
uitgevoerd en dat de vooraf gestelde doelen zijn behaald.
Communicatie
Na vaststelling zal de medewerker communicatie contact opnemen met de pers.
Besluit
Neemt kennis van het evaluatierapport Plak een Bak en gaat akkoord met een
begrotingswijziging van € 23.000,- ten laste van de algemene middelen.

Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
- 1e wijziging van de programma begroting 2014-2017 op basis van programma’s
- Evaluatierapport plak een bak
- Fotoboekje plak een bak

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele
E.J.Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge,

secretaris.
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