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Onderwerp: artikel 38 vragen fractie Christenunie inzake
naleving CAO Spaarnelanden

Geachte heer Visser,
Op 2 juni 2018 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de naleving van de cao Spaarnelanden.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw
brief bij deze antwoordbrief.
1. Deelt u de mening dat legen van ondergrondse huisvuilcontainers arbeid is die niet
noodzakelijkerwijs hoeft te gebeuren op zon- en feestdagen?
Antwoord:
Nee, voor zover mogelijk wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk arbeid op zon- en feestdagen.
Helaas is de capaciteit van het containerpark onvoldoende om arbeid op zondag uit te sluiten.
Aangezien Haarlem veel krap opgezette wijken heeft, is het vaak niet mogelijk om meerdere
containers te plaatsen. Daarnaast worden door de inwoners de containers het meest gebruikt op
zaterdag en zondag. Indien een container op zondag vol is, zijn er vele Haarlemmers die hun afvalzak
toch naast de container plaatsen. Indien wij dit laten staan zullen meeuwen de zakken openpikken en
zal de inhoud zich snel verspreiden over de stad. Zoals aangegeven is de ruimte om extra containers
te plaatsen zeer beperkt. In het verleden is goed gekeken naar mogelijkheden om plaatsing zo
efficiënt mogelijk te doen. Uiteraard zijn er plekken waar dat wel mogelijk is, maar dat vergt een
investering die alleen noodzakelijk is om de kleine capaciteit op de zon- en feestdagen te
ondervangen.
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2. Wat is de reden dat ondergrondse huisvuilcontainers door Spaarnelanden toch op zon- en
feestdagen worden geleegd?
Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1

3. Kunt u aangeven hoe Spaarnelanden dit werk op grond van artikel 3.1 A lid 3 van de CAO heeft
onderbouwd en wat hierover is afgesproken met het medezeggenschapsorgaan? Antwoord:
Dit is op basis van een proef en deze is nog niet geformaliseerd (dit wordt momenteel
ingezet als overwerk). De geldende cao is de cao grondstoffen energie & omgeving (cao
GEO). Conform de cao werken de medewerkers op zon- en feestdagen alleen uit vrije keuze.
De proef gaat verder geformaliseerd worden. Dit gebeurt in afstemming met de
medezeggenschap.

4. Kunt u een overzicht geven van de werkzaamheden die volgens Spaarnelanden op zon- en
feestdagen door het personeel moeten worden uitgevoerd?
Antwoord:
Op zon en feestdagen worden ondergrondse containers en afvalbakken in de openbare
ruimte geleegd en wordt het centrum gereinigd. Spaarnelanden verzorgt ook piketdienst.
Dat betekent concreet dat zij gebeld worden bij onveilige situaties en dan handelend
optreden. Hiervoor is de meldkamer bezet. De meldkamer wordt ook gebruikt om achter de
belknop in parkeergarages iemand aan de lijn te krijgen.

5. Kunt u inzichtelijk maken hoeveel kosten Spaarnelanden jaarlijks maakt aan toeslagen voor
personeel dat werkt buiten het zogenaamde dagvenster, uitgesplitst naar toeslagperiode?
Antwoord:
De toeslag voor overuren bedraagt 50% voor de uren op maandag tot en met zaterdag en
100% voor uren op zon- en feestdagen. In het contract is vastgelegd dat Spaarnelanden voor
een afgesproken bedrag een afgesproken beeldkwaliteit levert. Hoe dat ingevuld wordt, is
aan de opdrachtnemer (lees: Spaarnelanden) zelf. De kosten van de werkzaamheden op
zondag worden niet apart geregistreerd.
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6. Kunt u inzichtelijk maken welk deel van deze toeslagen jaarlijks wordt besteed aan
werkzaamheden die niet noodzakelijkerwijs op zon- en feestdagen hoeven te gebeuren?
Antwoord:
Nee, alle werkzaamheden die verricht worden zijn nodig om de stad schoon te houden. De
werkzaamheden die uitgevoerd worden op de zon- en feestdagen zijn alleen de
noodzakelijke werkzaamheden (zie vraag 1). Er vinden alleen werkzaamheden plaats die
noodzakelijk zijn.

7.

Bent u bereid als eigenaar Spaarnelanden aan te spreken op de inzet van medewerkers op zon- en
feestdagen en met Spaarnelanden te onderzoeken hoe de inzet op deze dagen kan worden
beperkt?
Antwoord:
Omdat er alleen sprake is van noodzakelijke werkzaamheden is aanspreken niet aan de orde.
Uit ervaring weet Spaarnelanden op welke locaties containers regelmatig vol zitten op
zondag (hotspot). De containers zijn tevens voorzien van een volmelder. Hierdoor ziet men
op afstand dat de container vol raakt. Alleen deze containers worden geledigd op de zon- en
feestdagen. Voor de kleine afvalbakken wordt geïnvesteerd in zgn. slimme afvalbakken
(groter en zelfpersend op zonne- energie.) Hierdoor worden werkzaamheden op zon- en
feestdagen minimaal gehouden.
Volledigheidshalve: er is verschil tussen gewone zondagen en feestdagen. Juist op
feestdagen als Bevrijdingsdag, Kerst, Nieuwjaarsdag wordt er door Spaarnelanden gewerkt
aangezien er dan gereinigd moet worden. Dat geldt zeker als er allerlei activiteiten in de stad
zijn.

8.

Kunt u aangeven hoe u de opening van het Milieuplein op zondag mogelijk wil maken gezien de
bepalingen over zondagswerk in de CAO? Bent u bereid deze maatregel te schrappen indien het
medezeggenschapsorgaan hier niet mee instemt?
Antwoord:
Er is bij inwoners behoefte aan zondagopenstelling. Dit voorkomt illegale dumping en
stimuleert afvalscheiding. Gelet hierop is bij de Kadernota 2018 € 50.000 opgenomen
voor uitbreiding van de openingstijden van het Milieuplein. Bedoeling is op zondag open te
gaan, te beginnen met één zondag in de maand.
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9. Deelt u de mening dat verruiming van de openingstijden qua personeelskosten op andere dagen
veel goedkoper is en daarom mogelijk veel efficiënter en effectiever? Bent u daarom bereid een
variant uit te werken waarbij het Milieuplein niet op zondag open gaat maar bijvoorbeeld 's
middags langer open is en/of ook op een andere avond in de week naast de huidige openstelling
op dinsdagavond?
Antwoord:
Het Milieuplein is al open op dinsdagavond tot 20.00 uur. Of verruiming van de
openingstijden goedkoper is dan openstellen op zondag zou moeten worden onderzocht.
Door de te betalen toeslagen op zondag is de openstelling op zondag naar verwachting een
relatief dure optie. Echter: veel burgers klussen op zondag en willen wel hun afval kwijt. Dat
is de reden dat hiervoor in de Kadernota 2018 een bedrag is geraamd. Bij de behandeling van
de Kadernota 2018 kan de gemeenteraad de wenselijkheid hiervan bespreken.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
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