
Gemeente Den Helder        
College van Burgemeester en wethouders      
Postbus 36 
1780 AA Den Helder 
 
 
Den Helder 12 februari 2008 
 
 
Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding van het uitbesteden van de afvalverzameling 
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van de bestuursopdracht “uitbesteding afvalinzameling” heeft de fractie van 
de SP de volgende vragen. 
 

1. In RIB 12 noemt het college de afronding van een viertal zaken, hoe is de stand van 
zaken met betrekking hiertoe? 

2. De OR heeft advies uitgebracht over de uitbesteding van de afvalinzameling, Hoe luid 
dit advies en wat is de reactie van het college op dit advies? 

3. De OR heeft een onderzoek gehouden naar uitbesteding van de afvalinzameling, wat 
is de reactie van het college op dit advies? 

4. Is het mogelijk dat de raad het door de OR uitgevoerde onderzoek en advies zo 
spoedig mogelijk ter kennisgeving ontvangt? 

5. Is het mogelijk dat de raad tevens het onderzoek van de gemeente ontvangt met 
daarin de bevindingen over uitbesteden van de afvalinzameling? 

6. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd naar de uitkomst met betrekking tot de 
maatlat-discussie. Is het mogelijk dat wij een schriftelijk document ontvangen met 
daarin de overwegingen met betrekking tot het uitbesteden?  

7. Hoe waarborgt het college dat er geen negatieve gevolgen voor de inwoners van Den 
Helder zijn? 

8. Lezen wij in de RIB correct dat er geen voordelen zijn op korte termijn? 
9. Lezen wij in de RIB correct dat het realiseren van een regiegemeente doel van de 

uitbesteding is? 
10. Is het college met ons van mening dat het worden van een regiegemeente geen doel 

maar middel is? 
11. Wat is volgens het college een regiegemeente? 
12. Kan het college helder en concreet formuleren (smart) welke doelen men nastreeft 

met de uitbesteding? 
13. Is het college met ons van mening dat uitbesteding van deze publieke dienst een 

zwaarwegend item is en daarom spoedig en uitgebreid moet worden behandeld in 
een commissievergadering. 

 
Wij zien een schriftelijk beantwoording van deze vragen graag zo spoedig mogelijk, bij 
voorkeur uiteraard voor behandeling in de raad, tegemoet. 
 

Met vriendelijke groet,  

Rachel Post, fractievoorzitter SP Den Helder 

Mariska van Nijendaal, raadslid SP Den Helder 

 


