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Onderwerp: B&W-advies: Kennis nemen van de voortgang en de resultaten van het gemeentelijk 
afvalbedrijf 

Advies: 
Kennis nemen van de voortgang en resultaten van het gemeentelijk afvalbedrijf 2017. 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
In bijgevoegde memo over het gemeentelijk afvalbedrijf wordt een weergave gepresenteerd van de belangrijkste 
activiteiten en de prestaties van het afvalbedrijf in het jaar 2017. Het was opnieuw een hectisch jaar, dat we als 
een uitdaging hebben gezien, met plezier hebben opgepakt en met veel inzet uitgevoerd. Naast de prestaties van 
het afvalbedrijf is een nadere toelichting (beleidsmatig en financieel) gegeven op de belangrijkste afvalstromen. 
Conclusie is dat het afvalbedrijf de taken goed uitvoert en dat de prestaties overeenstemmen met de 
verwachtingen en voor PMD zelfs boven verwachting. 

Aanleiding: 
Het gemeentelijk afvalbedrijf is actief om de afvalinzameling- en verwerking van de Hellendoornse huishoudens 
zo goed mogelijk te verzorgen. Hiertoe zijn doelstellingen geformuleerd en is beleid ontwikkeld. Dagelijks zijn we 
bezig om hieraan zo goed mogelijk invulling te geven. 
Belangrijk is om hierover bestuurlijke rekenschap af te geven. Bijgaande memo geeft daaraan invulling. 

Relevante eerdere besluiten: 
Prestaties gemeentelijk afvalbedrijf 2016 College 13 december 2016 (16INT04150) 

Doelstelling: 

Informeren over de prestaties van het gemeentelijk afvalbedrijf 

Oplossing: 
In bijgaande memo is een weergave gegeven van de belangrijkste activiteiten en prestaties van het gemeentelijk 
afvalbedrijf. 
Effecten: 

Het gemeentebestuur is geïnformeerd over de inzet en de prestaties van het gemeentelijk afvalbedrijf. 

Planning: 

De bijgevoegde memo is geagendeerd voor de commissievergadering van 29 november 2017. 

Financiële consequenties: 
De in- en uitgaven zijn in lijn met de begroting. De financiële onderbouwing is in bijlage I verwoord. De 
aangepasten cijfers over 2017 zijn al bij de burap meegnomen Personele consequenties: 
n.v.t. 
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Juridische consequenties: 
n.v.t. 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
n.v.t. 

Communicatie: 
Via een persbericht de resultaten delen met de inwoners van de gemeente. Ook in de week van de 
duurzaamheid besteden we aandacht aan de resultaten van het afvalbedrijf. 

Overige consequenties: 
n.v.t. 
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