
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

6 april 2009 bij ons college ingekomen vragen van mevrouw Eikelenboom en het 

door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

 

 
 

 

Haarlem, 31 maart 2009 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Afgelopen week ontvingen alle ondernemers in Haarlem de aanslag 
reinigingsrecht. Dit moet betaald worden indien een ondernemer geen contract 
heeft gesloten met een particulier inzamelbedrijf. Nu wil het geval dat ook alle 
ondernemers in het Touchdown Center (waaronder mijn bedrijf), een 
bedrijfsverzamelgebouw, een dergelijke aanslag hebben ontvangen. Echter het 
afval van deze ondernemers wordt keurig wekelijks verwijderd door een 
particuliere onderneming. Haarlem heeft een uitstekend beleid in het stimuleren 
en huisvesten van startende ondernemingen, maar dergelijke onterechte 
aanslagen zijn daarmee in tegenspraak! 
 
Naar aanleiding hiervan wil ik namens de VVD de volgende vragen stellen: 
 

1. Hebben ondernemers in andere bedrijfsverzamelgebouwen ook een 
aanslag reinigingsrecht gehad? 
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2. Zo ja, is ook daar sprake van afvalverwijdering door particuliere 
inzamelaars? 

3. Is het College het eens met de VVD dat deze bedrijven geen aanslag 
behoren te krijgen, nu blijkt dat hun afval niet verwijderd wordt door de 
gemeente? 

4. Zo ja, is het College bereid de aanslag zelf in te trekken in plaats dat te 
doen door een bezwaarprocedure, omdat de fout bij de gemeente ligt en 
een bezwaarprocedure de ondernemers weer extra belast? 

 
Gezien de termijn waarop tegen de aanslag bezwaar gemaakt kan worden, verzoek 
ik u deze vragen op korte termijn te beantwoorden, bij voorkeur binnen 3 weken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Denise Eikelenboom 
 

 

 

 

 

Aan mevrouw D. Eikelenboom 

lid van de gemeenteraad 

Coen Cuserhof 37 

2012 GZ  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 6 april 2009 

Aanslag reinigingsrecht 

 

Geachte mevrouw Eikelenboom, 

 

Krachtens artikel 38 reglement van orde van de gemeenteraad van Haarlem heeft u 

vragen gesteld over de aanslag reinigingsrecht. 

De beantwoording van deze vragen treft u onderstaand aan. 

 

1. Hebben ondernemers in andere bedrijfsverzamelgebouwen ook een aanslag 

reinigingsrecht gehad? 

 

Antwoord 

Ja. In 2008 zijn alle bedrijven die nog geen reinigingsrecht betaalden aangeschreven. 

Voor die bedrijven die hebben gereageerd door overlegging van een kopie van de 

particuliere overeenkomst of die aan hebben gegeven geen bedrijfsafval te hebben, is 

een vrijstelling ingevoerd. Deze bedrijven zijn dus niet aangeslagen. Alle overige 

bedrijven zijn aangeslagen voor 2008 en nu dus ook voor 2009. 

 

2. Zo ja, is ook daar sprake van afvalverwijdering door particuliere inzamelaars? 
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Antwoord 

Wij moeten aannemen van niet. Er is in ieder geval destijds niet gereageerd door 

overlegging van een kopie van een particuliere overeenkomst. Ook na de 

opslaglegging 2008 zijn er op basis van bezwaarschriften nog vrijstellingen ingevoerd. 

 

3. Is het college het eens met de VVD dat deze bedrijven geen aanslag behoren te 

krijgen nu blijkt dat hun afval niet wordt verwijderd door de gemeente? 

 

Antwoord 

Ja, maar daartoe moeten die bedrijven wel zelf een kopie van een particuliere 

overeenkomst overleggen. 

 

 

4. Zo ja, is het college bereid de aanslag zelf in te trekken in plaats dat te doen door 

een bezwaarprocedure, omdat de fout bij de gemeente ligt en een 

bezwaarprocedure de ondernemers weer extra belast? 

 

Antwoord 

Nee. Er is in 2008 zorgvuldig gecommuniceerd en gelegenheid gegeven om door het 

overleggen van een kopie van een particuliere overeenkomst het opleggen van een 

aanslag reinigingsrecht te voorkomen. Nu daar kennelijk geen gebruik van is gemaakt, 

zullen de betreffende bedrijven via een bezwaarschrift om vernietiging van de aanslag 

moeten verzoeken. Bij dat verzoek dient ook een kopie van de particuliere 

overeenkomst te worden gevoegd.  

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 
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