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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen 

20R.00032 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 28 januari 2020 

Portefeuillehouder(s) : wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s) : Afval & Reiniging 

Contactpersoon : P. Trommelen 

Tel.nr. : 8430 

E-mailadres : trommelen.p@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door R. van den Hoogen 

van de Fractie van De Onafhankelijken 

over het vullen dispensers met hondenpoepzakjes voor 10 januari 2020. 
 

Beantwoording van de vragen: 
  
Wij verwachten dat vanaf 10 januari 2020 de dispensers weer gevuld worden. 
 

Het college heeft gemeend te stoppen met gratis verstrekken van hondenpoepzakjes. Naar aanleiding van 
uw vragen op 1 december 2019 over dit onderwerp hebben wij u per Raadsinformatiebrief (19R.01015) 
aangegeven met een ‘beleidsvoorstel ter zake te komen’ om het gesprek met u en uw Raad hierover te 
faciliteren.  Niet eerder dan nadat besluitvorming in de Raad heeft plaats gevonden zullen wij al dan niet 
overgaan tot  het vullen van de dispensers of het verwijderen daarvan. 
 

 

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 20.001087 
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De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     

ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 

 

 

 

 

 



 
 
Geacht college, 
 
Hierbij de schriftelijke (vervolg)vragen op de beantwoording die wij van het college hebben mogen 
ontvangen. 
 
Het is voor De onafhankelijken écht niet nodig om een hele nieuwe notitie op te stellen voor het vullen 
van de hondenontlastingszakjesdispensers. Er is en was geen enkele noodzaak om te stoppen met 
deze facilitering. Hierbij vragen wij nogmaals, en ons inziens is dat het snelste en meest eenvoudigste, 
het oude beleid weer in ere te herstellen en de dispensers weer regulier te vullen met zakje. Een 
aanvullende notitie is (dan) écht niet nodig en vraagt onnodige capaciteit. 
 
Wanneer het college écht van mening is dat hier een hele nota voor moet worden gemaakt, wat ons 
inziens “overkill” en onwenselijk is, vragen wij van het college dat het eerdere genomen besluit wordt 
teruggedraaid totdat de notitie aan de raad is kenbaar gemaakt. 
 
Dan wij verwachten dat vanaf 10 januari 2020 de dispensers weer gevuld worden. 
 

Met vriendelijke groet 
 
Namens de Onafhankelijken. 
René van den Hoogen 
 
6 januari 2020 


