Recreanten Advies Raad
Adviesorgaan bewoners Recreatieoord Hoek van Holland

Hoek van Holland, 16-01-2019
Afvalinzameling:
Tijdens het afgelopen seizoen is het inzamelen van het afval niet helemaal naar wens verlopen.
Zonder inspraak is er een nieuw inzamelingscontract afgesloten.
De kosten zouden veel hoger uitvallen dan vooraf was begroot.
De RAR verzoekt het bestuur van het recreatieoord inzage van de volgende posten:


De oorspronkelijke begroting van het vuilafvoer 2017 en 2018 en de uiteindelijke afrekening
van 2017 en 2018.
2017 begroot € 46.989,00, doorbelaste kosten daadwerkelijk € 83.413,16 (niet alle feitelijke
afvalstromen zijn daadwerkelijk aan S&C doorbelast vanuit Roteb).
2018 begroot € 90.000,00, kosten € 105.958. Voor berekening doorbelasting is in eerste
instantie een hoger bedrag gebruikt. Bij opstellen jaarrekening 2018 is gebleken dat dit te
hoog was; dit vanwege een correctie vanuit Renewi. Verrekening van dit verschil aan de
recreanten vindt met de eindafrekening 2019 plaats. Verwachting ca. € 15,- per recreant, voor
deze component (vuilafvoer).



De meerkosten van het op verkeerde wijze aanleveren van afval, zoals grof afval, puin, hout
e.d. in de vuilcontainers.
Dit betreft de afvalstroom Grof bedrijfsafval. Verkeerd aanbieden is niet apart te specificeren
want hieronder valt bijvoorbeeld ook de afvalstroom in de perscontainer en de mix afzetbak
(20m3). Overigens is voor 2018 deze afvalstroom alleen op de afzetbakken bij de Bioloods
van toepassing geweest. Dit betekend dat foutief aangeboden restafval in de below containers
niet heeft geresulteerd in een hogere verwerkingsprijs voor deze tonnages. Daar waar dit wel
verwacht mocht worden.



De financiële bijdrage van de niet-recreanten, te weten:
o Stuifkenszand
o Attent
o Snackbar / Pizzeria
o De Fiets
Dit betreft vertrouwelijke informatie en wordt op verzoek van betrokken partijen niet gedeeld.
Wel leveren ook zij een passende bijdrage.

De RAR wil graag een advies uitbrengen om de kosten binnen de begroting te houden.
Tijdens het seizoen 2018 was het afvalstation bij de Bio-loods alleen op zaterdag geopend. Er
bereikten ons vele klachten dat dit te weinig is. Wellicht wordt hierdoor zoveel niet-huisvuil in de
containers gedumpt.
Het advies van de RAR:
Tijdens het seizoen 2019 is het afvalstation minimaal 2 x per week open, de voorkeur voor de
woensdag en zaterdag.
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Met het aanbieden van meer mogelijkheid voor brengen afval worden juist de kosten verhoogd. En
een stijging van de exploitatiekosten zal leiden tot een stijging van de door de recreanten te betalen
bijdrage vuilafvoer. Inzet zou juist gericht moeten zijn op het verminderen van de afvalstromen.
Wij nemen dit advies niet over.

