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Geachte heer. mevrouw. 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door B. de Graaf van de SP 
gestelde vragen ex. art. 41 RvO over de Hulpexpress. De brief van de 
vragensteller treft u als bijlage aan. 

Onlangs hebben we een vergunning verstrekt aan de Hulpexpress om het 
mogelijk te maken om grofvuil in te zamelen. Wij zijn erg blij met dit 
initiatief en de wijze waarop de Hulpexpress bijdraagt aan een schone stad. 
Nadat bleek dat er onduidelijkheden waren over de verstrekte vergunning 
hebben we zo snel mogelijk contact gezocht met de Hulpexpress. We hebben 
onze waardering voor het werk dat zij verrichten benadrukt en een aantal 
werkafspraken gemaakt die maken dat zij goed uit de voeten kunnen met de 
voorwaarden uit de vergunning. We realiseren ons dat soms aanvullende 
communicatie nodig is bij het verstrekken van de vergunning. Wij blijven 
daar alert op. 

Ook hebben we extra faciliteiten aan de Hulpexpress geboden om het nuttige 
werk dat zij verrichten in de stad te ondersteunen. Zo beschikken zij nu ook 
over pasjes voor ondergrondse containers waar zij door hen opgeruimd 
zwerfafval kunnen weggooien. Zo kunnen zij een waardevolle bijdrage 
leveren aan een schone leefomgeving in de stad. 

/. Bent u hel mei de SP eens dal de Hulpexpress mei haar activileilen een 
waardevolle bijdrage aan onze stad levert? Zo nee, waarom niel? 

Ja. wij zijn het daar mee eens. 
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2. Kunt u aangeven waarom Hulpexpress aan dezelfde voorwaarden als 
Voordelig vervoerd en Werkpro dient te voldoen, terwijl de Hulpexpress 
een vrijwilligersorganisatie is die kostenloos werkt en de andere twee 
professionele organisaties zijn, die betaling voor de door hen geleverde 
diensten vragen? 

Alle partijen die huishoudelijk afval inzamelen, onder andere grof vuil, 
zijn verplicht om in het bezit te zijn van een inzamelvergunning. Dat is 
een wettelijke bepaling die wij moeten opnemen in onze 
afvalverordening. Het maakt dan niet uit of de partij een professioneel 
bedrijf is dat dit tegen betaling uitvoert of een vrijwilligersorganisatie. 
Samen met de organisatie die een vergunning aanvraagt zorgen we voor 
een goede uitvoerbaarheid van de vergunningvoorschiften. 

3. Kunt u aangeven wat de meerwaarde van de door de gemeente gewenste 
administratie is, terwijl Hulpexpress al bij elke levering postcode en 
huisnummer van de aanbieder bij hel afvalbrengslalion meldt? 

Er zijn een aantal redenen waarom we de Hulpexpress hebben gevraagd 
om administratie bij te houden. Ieder huishouden mag jaarlijks 4 keer grof 
vuil gratis wegbrengen naar het afvalbrengstation. Met de administratie 
hebben wij inzicht in hoe vaak grof vuil wordt aangeboden door ieder 
huishouden en of dat bij het aanbieden gratis kan of niet. Daarnaast willen 
wij zicht hebben op waar in de stad inzamelaars van grof vuil afspraken 
hebben gemaakt met bewoners om grof vuil op te halen. Deze informatie 
is van belang voor Stadstoezicht om te voorkomen dat de bewoners 
onterecht een boete krijgen als ze hun grof vuil op straat hebben gezet. 

4. Is er een mogelijkheid om de administratieve lasten voor Hulpexpress zo 
klein mogelijk te maken en is het college bereid van die mogelijkheid 
gebruik te maken? Zo nee, waarom niet? 

Het is zeker mogelijk om de administratieve lasten voor de Hulpexpress 
zo klein mogelijk te maken. Wij hebben de vergunningvoorschriften met 
de Hulpexpress doorgenomen en we denken dat deze voorschriften tot 
weinig extra werk zullen leiden voor de Hulpexpress. De enige extra 
inspanning is dat zij doorgeven waar zij grof vuil ophalen, bijvoorbeeld 
met een email. De Hulpexpress heeft aangegeven dat zij dit kunnen doen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Aan college van burgemeester en wethouders van Groningen 

Groningen, 15 februari 2018 

Betreft: vragen ex art. 41 RvO betreffende de Hulpexpress 

Geacht college. 

Al zo'n twee Jaar helpt HulpExpress Beijumers met het aanbrengen van grofvuil bij de afvalbrengstations. 
Nuttig voor bewoners omdat zij op een goede manier van hun afval afkomen en belangrijk omdat hiermee 
een bijdragen wordt geleverd aan een schone stad. De HulpExpress wordt gevormd door twaalf ex-
verslaafden, die met hun vrijwilligerswerk een bijdrage aan de stad leveren. 

Sinds twee maanden heeft HulpExpress een tweede wagen en halen ze ook in andere delen van de stad 
grofvuil op. Stadsbeheer was eerder niet op de hoogte van de activiteiten van HulpExpress en heeft hen nu -
vergelijkbaar met Voordelig Vervoerd en Werkpro stallingen- een vergunning aangetxxlen om namens 
anderen grofvuil aan te bieden. Groot verschil tussen Voordelig Vervoerd, Werkpro stallingen en 
HulpExpress is dat deze laatste het grof vuil kostenloos aanbrengt voor mensen die moeilijk de eindjes aan 
elkaar kunnen knopen. Toch vind de gemeente dat zij aan dezelfde regels moeten voldoen, omdat zij wil 
registreren wie grofvuil aanbied. Daarbij wil de gemeente ook weten, als er grofvuil aan de weg staat, het 
een dumping is of door HulpExpress wordt opgehaald. Op deze manier kan er volgens de gemeente zicht 
gehouden worden op waar Stadsljeheer zelf het grofvuil moet ophalen en er wellicht iemand aansprakelijk 
voor kan worden gesteld middels een boete. De HulpExpress geeft aan dat de voorschriften het voor hen 
onwerkbaar maakt, zij kunnen moeilijk een zieke Stadjer mee naar het afvalbrengstation nemen. 
De SP vindt dat de HulpExpress een waardevolle bijdrage levert aan een schone stad en de voorschriften 
van de gemeente hen het werk niet onmogelijk moet maken. 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de SP-fractie de volgende vragen: 

1. Bent u het met de SP eens dat de HulpExpress met haar activiteiten een waardevolle bijdrage aan 
onze stad levert? Zo nee, waarom niet? 

2. Kunt u aangeven waarom HulpExpress aan dezelfde voorwaarden als Voordelig Vervoerd en 
Werkpro dient te voldoen, terwijl de HulpExpress een vrijwilligersorganisatie is dat kostenloos 
werkt en de andere twee professionele organisaties zijn, die betaling voor de door hen geleverde 
diensten vragen? 

3. Kunt u aangeven wat de meerwaarde van de door de gemeente gewenste administratie is, terwijl 
HulpExpress al bij elke levering postcode en huisnummer van de aanbieder bij het afvalbrengstation 
meldt? 

4. Is er een mogelijkheid om de administratieve lasten voor HulpExpress zo klein mogelijk te maken 
en is het college bereidt van die mogelijkheid gebruik van te maken? Zo nee, waarom niet? 

Hoogachtend, 

Bob de Greef 
SP-fractie 


