
WHUIZEN

MOTIE VERSPREIDING HUIS-AAN-HUIS VAN GEMEENTEGIDS en AFVALKALEN DER

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 13 februari 2020,

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het regelement van orde voor de vergaderingen en overige
werkzaamheden van de raad,

overwegende dat

. tot en met 2019 de Gemeentegids en de afvalkalender van de GAD huis-aan-huis verspreid
werden;

. met ingang van 2020 besloten is de Gemeentegids in principe alleen digitaal beschikbaar te
stellen om reden van milieuvriendelijkheid;

. dit ook geldt voor de beschikbaarheid van de afvalkalender, uitgegeven door de GAD;

. de gedrukte versie van de Gemeentegids alleen afgehaald kan worden op bepaalde
distributiepunten, of telefonisch is te bestellen;

. een bericht hierover slechts éénmalig in De Omrooper van 16 januari 2020 is gepubliceerd;

. de gemeente een dienstverlenende functie heeft, wat mede inhoudt dat belangrijke informatie
voor iedere inwoner eenvoudig toegankelijk moet zijn in de vorm die bij haar/hem past;

. door de nieuwe distributiemethode met name voor ouderen een drempel wordt opgeworpen
om kennis te nemen van belangrijke informatie zoals de Gemeentegids en afvalkalender, omdat
zij minder vaak toegang hebben tot digitale informatie of, mede ten gevolge van overheidsbeleid,
veelal nog zelfstandig wonen op te grote afstand van een distributie punt;

. dit ook geldt voor andere inwoners met beperkte toegang tot of kennis van internet;

. de ambitie van de gemeente om duurzaam te zijn in deze gevallen niet opweegt tegen het
algemeen belang en het beginsel van dienstbaarheid aan al haar inwoners;

. het college dit in andere gevallen ook zo heeft beoordeeld, zoals blijkt uit de huis-aan-huis
verspreiding van de Veiligheidskrant januari 2020;

. de kosten gedekt kunnen worden uit het reguliere budget voor communicatie, aangezien bij de
vaststelling van de begroting 2020 hiervoor geen bezuiniging is ingepland,

draagt het college op:

1. met de GAD in overleg te treden ten einde te bewerkstelligen dat de afvalkalender 2020 huis-
aan-huis in Huizen wordt verspreid;

2. in overleg te treden met de uitgever van de Gemeentegids ten einde de editie 2020 als nog in
gedrukte vorm huis-aan-huis te verspreiden;

en gaat over tot de orde van de dag.

VVD fractie in de gemeenteraad van Huizen
W. H. Hoitslag


