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25 januari 2016
Jan ten Klooster
D.W. Luiten
beantwoording vragen HMV-fractie m.b.t. oud papier Nota afvalstoffen

Aanleiding
Integrale nota afvalstoffen 2016 gemeente Aalten

Inhoud mededeling

1. Mag uit het feit dat alleen Con Spirito zich heeft gemeld afgeleid worden dat geen overleg is
gevoerd met de verenigingen over het stoppen van deze gelden in 2018?
• Er is met de verenigingen geen overleg geweest over de nieuwe plannen. Die plannen
hebben namelijk geen invloed op de afspraken die met de verenigingen gemaakt zijn.
Alle verenigingen afzonderlijk hebben jaren geleden een overeenkomst getekend
waarin staat dat deze eindigt op 31 december 2017. Op 17 november 2014 hebben wij
de verenigingen een brief gestuurd waarin we ze meedelen dat de inzet van de
verenigingen (het inzetten van beladers bij het inzamelen van oud papier door ROVA)
met ingang van 1 januari 2015 niet meer nodig is omdat ROVA is gaan werken met
zijladers. In die brief staat ook dat dit geen invloed heeft op de vergoeding die de
gemeente volgens de overeenkomst tot en met 2017 aan hen betaalt. Daarbij zijn de
verenigingen er voor de volledigheid aan herinnerd dat deze overeenkomst op 31
december 2017 eindigt.
2. Is het totaalbedrag van € 65.429,20 de netto opbrengst van het oud papier (dus exclusief de
inzamelingskosten)?
• Het totaalbedrag dat aan de verenigingen is uitgekeerd, is gebaseerd op het aantal ton
papier dat gemeentebreed in het betreffende jaar is ingezameld. Die hoeveelheid
wordt met behulp van een afgesproken verdeelsleutel onder de verenigingen
verdeeld. De vereniging krijgt voor het deel dat hun toekomt een bedrag; berekend op
basis van dat aantal tonnen maal de garantieprijs.
3. Is het College bereid met de verenigingen alsnog overleg te plegen over alternatieven bij de
inzameling van oud papier?
• Als er verenigingen zijn die hierover een gesprek willen, dan staan wij daarvoor open.
De insteek is echter wel dat alle verenigingen – dus ook de verenigingen die voorheen
oud papier inzamelden - zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiële huishouding.

Slechts een klein aantal van de vele verenigingen die onze gemeente rijk is, heeft het
voorrecht om zonder tegenprestatie jaarlijks een bijdrage van de gemeente te krijgen.
Louter en alleen omdat ze in het verleden oud papier inzamelden. Ze worden op die
manier gesubsidieerd vanuit de afvalstoffenheffing – betaald door huishoudens. Het
bedrag dat de verenigingen namelijk ontvangen, wordt onttrokken uit de inkomsten
van oud-papier – de inkomsten die eigenlijk toekomt aan degenen die
afvalstoffenheffing betalen.
Andere verenigingen die daar niet van profiteren, moeten zelf op zoek naar bronnen
van inkomsten. Het college vindt niet dat zij deze situatie in stand moet houden. De
voormalige oudpapierinzamelaars zijn ruim van tevoren geïnformeerd over het einde
van de overeenkomst en hebben wat ons betreft voldoende tijd (gehad) om andere
bronnen van inkomst te zoeken.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

6/2016 Schriftelijke vragen HMV fractie
Afvalstoffen
In Raadsmededeling 10/2016 is een overzicht gegeven van de uitkeringen aan verenigingen voor oud
papier.
Vragen:
1. Mag uit het feit dat alleen Con Spirito zich heeft gemeld afgeleid worden dat geen overleg is
gevoerd met de verenigingen over het stoppen van deze gelden in 2018?
2. Is het totaalbedrag van € 65.429,20 de netto opbrengst van het oud papier (dus exclusief de
inzamelingskosten)?
3. Is het College bereid met de verenigingen alsnog overleg te plegen over alternatieven bij de
inzameling van oud papier?
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