Hoorn, 26 juli 2017
Betreft: Vragen op grond van artikel 36 Reglement van Orde
Onderwerp: Ophalen grof vuil
Geacht college,
In het NHD van 26 juli 2017 kunnen we lezen dat HVC voornemens is geld te gaan
rekenen voor het ophalen van “grof vuil”. Daarom hebben wij de volgende vragen.
Onze vragen
1. Is dit voornemen U bekend en heeft U hier mee ingestemd? Zo ja, waarom?
2. Hoe valt dit te rijmen met het feit dat er mensen zijn die om financiele redenen geen
auto hebben nu extra kosten krijgen?
3. Hoe valt dit te rijmen met het feit dat er mensen zijn die bewust i.v.m. milieu geen
auto hebben?
4. Hoe valt dit te rijmen met het mogelijke voornemen om mensen uit te sluiten van het
parkeren, dus bezit, van auto’s door een 0-vergunningen beleid?
5. Is het u bekend dat electrische en hybride auto’s geen homologatie hebben voor een
trekhaak, m.u.v. fietsendrager toepassingen?
6. Hoe valt dit te rijmen met de wens en toekomstige verplichting dat meer mensen
afzien van verbrandingsmotoren, dus electrische en hybride auto’s (moeten)
aanschaffen?
7. Bent U zich bewust van het feit dat op sommige producten al een belasting
(recyclingsbijdrage of andere vorm van impliciete of expliciete toeslag ) zit en dat dit
voor mensen onbegrijpelijk en slecht verklaarbaar is? Zo nee, waarom niet?
8. Na alle recente commotie bij HVC rond salariering, komt dit bericht naar buiten
tijdens de vakantieperiode. Bent U het met ons eens dat dit op zijn minst discutabel is
en een redelijke vorm van minachting voor de maatschappij toont? Zo nee, waarom
niet?
9. Bent U bereid alles op alles te zetten dit voorstel, dat op andere plaatsen reeds tot
problemen heeft geleid, tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
10. Bent U bereid, alles in de afgelopen periode overziend, om aan te dringen op een
(personele) aanpassing bij HVC aangaande communicatie, management en beleid? Zo
nee, waarom niet?
11. Bent U bereid de positie van CAW in HVC en de positie van Hoorn in het CAW te
heroverwegen? Hierbij rekening houdend met het feit dat ook bij andere CAW
deelnemers dit geluid te horen is. Zo nee, waarom niet?

Wij verwachten uw antwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.
Met vriendelijke groet,
Alex van der Kleij
Fractievoorzitter Hoorns Belang

