Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 33, Reglement van Orde)
Aan de voorzitter van
Datum 6-1-2020

de raad van de gemeente Hulst

Indiener(s) HulstPLUS

Onderwerp:
Milieustraat
Portefeuillehouder:
Vraag:
- Klopt het dat mensen die afval komen aanbieden bij de milieustraat zich moeten legitimeren en
de aanslag van SaBeWa moeten tonen om te bewijzen dat ze hier wonen en verontreinigingsheffing
betalen?
- Zo ja, hoe lang is die legitimatieplicht er al en waarom heeft de wethouder daarover niets gezegd
toen HulstPLUS tijdens de raadsvergadering aandrong op een legitimatieplicht?
- Zo nee, wat is dan de reden dat er naar buiten toe wordt gezegd dat er wel een legitimatieplicht
is?
- Onderschrijft het college de mening van HulstPLUS dat de plicht om de heffingsaanslag te tonen in
de praktijk vrijwel niet te handhaven is? Immers, wie loopt er nou voortdurend met zo'n aanslag op
zak?
- Bij gebruik van een pasjessysteem, hoeveel inwoners van buiten de gemeente schat het college in
dat zullen aankloppen bij een verzorgingshuis om het pasje van opa's en oma's te ontfutselen, zoals
de directeur van de Zeeuwse Reinigings Dienst voorspelt?
- Deelt het college de mening van HulstPLUS dat dit argument nergens op slaat?
- Is het college bereid alsnog de invoering van een pasjessysteem te onderzoeken?
- Zo nee, waarom niet?
- Klopt de stelling van de directeur van de ZRD dat er geen toename is van het aanbod van afval bij
de milieustraat?
- Zo ja, hoe komt het dan dat de kosten van de milieustraat steeds maar stijgen en dat dit zelfs een
argument was om de stijging van de verontreinigingsheffing te rechtvaardigen?

Aanleiding voor de vraag:
Aanleiding voor de vraag is een bericht in de pers op 4 januari 2020, waarin de directeur van de ZRD
wordt geciteerd.
In het persartikel stelt de directeur dat mensen die afval aanbieden bij de milieustraat verplicht
zijn zich te legitimeren en de aanslag van SaBeWa te tonen.
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Dat bevreemdt ons omdat de wethouder in de raadsvergadering daar geen enkele melding van
maakte, toen wij aandrongen op invoering van een controlesysteem voor de milieustraat.
De directeur beweert tevens dat invoering van een pasjessysteem geen verbetering zou zijn, omdat
opa en oma in het verzorgingshuis hun pasje wel eens zouden kunnen uitlenen.
Dat vinden we een argument dat nergens op slaat. Hoeveel Belgen zouden bij verzorgingshuizen
aankloppen om ouderen een pasje voor het milieupark te ontfutselen?
Het zullen er in ieder geval heel wat minder zijn dan het huidige aantal illegale aanbieders bij de
milieustraat.
Een aanslag van SaBeWa tonen bij bezoek aan de milieustraat is volgens ons moeilijk te handhaven.
Niemand loopt met zo'n aanslag op zak.
In andere gemeenten wordt met veel succes gewerkt met pasjes voor de milieustraat. Wij vinden
dat een dergelijk controlesysteem een serieus onderzoek verdient.
Indiener(s),
Eugene Verstraeten, HulstPLUS
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