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Inleiding 
In vervolg op onderstaande vraag en het bijbehorende antwoord, wensen wij nog de volgende vraag 
te stellen.  
 
Vraag 1 
In de toelichting geeft het college aan dat inwoners die conform de richtlijn in aanmerking denken te 
komen voor een oplossing op maat, een verzoek kunnen indienen bij de GAD. Echter geldt dat 
conform de richtlijn alleen voor inwoners die meer dan 125 meter van een ondergrondse 
afvalcontainer wonen. Er kunnen ook situaties zijn waarbij inwoners minder ver van de 
inzamelvoorziening wonen, maar door fysieke beperkingen niet in staat zijn het afval op deze wijze 
aan te bieden. Biedt de GAD ook voor deze groep mensen een oplossing op maat, of vallen zij tussen 
wal en schip?  
 
 
 
Inleiding 
Momenteel worden de half ondergrondse afvalcontainers in Naarden Vesting gerealiseerd. Inwoners 
dienen hun afval in die containers te deponeren en dus niet meer aan de straat te zetten. Daardoor 
zal de overlast door opengereten zakken en ongedierte afnemen. Voor minder valide inwoners kan 
het echter een grote belasting vormen om hun afval naar een afvalcontainer te dragen of te 
vervoeren, onze fractie ontvangt daarover inmiddels ook signalen. 
 
Vraag 1 
Kan het college aangeven wat hierover de afspraken zijn met de GAD? Is er voorzien in 
ondersteuning of een afwijkende regeling voor minder validen?  
 
Antwoord 
Het Dagelijks Bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek (waar de GAD onderdeel van is) heeft 
richtlijnen vastgesteld waar de locaties van inzamelvoorzieningen aan moet voldoen 
(http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Regio%20Gooi%20en%20Vecht
streek/455549/455549_1.html). De locaties in Naarden Vesting zijn middels een participatietraject 
tot stand gekomen. Wanneer er sprake is van (een) fysieke beperking(en) waardoor de inwoner en of 
diens huishouden niet in staat is om het huishoudelijke afval naar de inzamelvoorziening te brengen 
voorzien de richtlijnen in een alternatief.  
 
Toelichting: Inwoners die denken hiervoor in aanmerking te komen kunnen een verzoek doen aan de 
GAD. In een persoonlijk gesprek wordt zorgvuldig bekeken waar de beperkingen liggen en welke 
mogelijkheden er eventueel wel zijn. Vaak is zo dat er door thuiszorg, huishoudelijke hulp e.d. de 
zorg voor afvalverwijdering te organiseren is. Indien dit niet zo is wordt het huishoudelijk afval aan 
huis opgehaald. Er wordt naar een oplossing op maat gezocht. 
	


