
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 aangeboden 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 Stadsbeheer 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 


