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In uw brief van 9 april 2021 heeft u namens BurgerPartij Veldhoven het college vragen 
gesteld over het gebruik van ondergrondse afvalcontainers door kinderopvang. 
Aanleiding hiervoor is het feit dat uw fractie signalen heeft ontvangen dat een 
kinderopvang voor het aanbieden van bedrijfsafval gebruik maakt van ondergrondse 
afvalcontainers. Dit terwijl de portefeuillehouder tijdens de behandeling van de 
keuzenota "Aanpassen doelstelling restafval" op 30 maart 2021 heeft aangegeven dat 
de gemeente Veldhoven geen bedrijfsafval ophaalt.
Uw fractie heeft het college vijf vragen gesteld. Met deze brief gaan we daar per vraag 
op in.
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Is het college het eens met de stelling dat afval van een kinderopvang onder 
bedrijfsafval valt?
Ja, dat is een juiste stelling.

Kan het college aangeven hoeveel kinderopvangen gebruik maken van het 
ophalen van afval door de gemeente?
Eén kinderopvang maakt gebruik van de door de gemeente georganiseerde inzameling 
van huisvuil.

Wat is de reden dat een kinderopvang wel gebruik kan maken van deze 
service en andere bedrijven niet?
Ruim 10 jaar geleden werden op de Houtwal de eerste ondergrondse afvalcontainers 
geplaatst. Omdat er destijds geen ervaring was met regelgeving en omgang met deze 
manier van inzameling, mocht iedereen van de appartementen gebruik maken van 
deze containers. Omdat in het appartementencomplex ook een kinderopvang zat, en 
omdat ze geen ruimte hebben voor opslag van bedrijfsafvalcontainers, is er destijds 
voor gekozen om hen ook te mogen laten storten in de ondergrondse containers. Ze 
betalen hiervoor een aangepast (verhoogd) tarief.

Wat is dan de wettelijke basis om dit bedrijfsafval op te halen?
Er is geen wettelijke basis. Volgens de regelgeving haalt de gemeente geen 
bedrijfsafval op. De situatie aan de Houtwal is een pragmatische oplossing uit het 
verleden, waarbij we ook een afwijkend (hoger) tarief vragen.



De verordening afvalstoffenheffing kent alleen tarieven voor huishoudens. 
Wordt voor de service aan de kinderopvang betaald, zo ja welk tarief wordt 
hier dan voor gebruikt?
De betreffende kinderopvang betaalt een specifiek aangepast tarief. Het tarief is 
gesteld op 5x het tarief van meerpersoonshuishoudens. Dit is destijds bepaald voor 
deze uitzonderingspositie.

We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.
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