Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 5
Voorstel tot het ongewijzigd voortzetten van het
beleid t.a.v. de kringloopbedrijven

AAN DE RAAD

Samenvatting
Er zijn gesprekken gevoerd met de 3 kringlooppartijen die in de gemeente actief zijn. Daaruit komt
naar voren dat er al wordt voorzien in een haalservice.
De partijen staan in beginsel niet afwijzend tegenover het inzetten van (meer) mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Bij met name bij Aalbers (die deze mensen al in dienst heeft) en Dorcas
zijn er wel mogelijkheden, maar slechts beperkt. De partijen zien vooral praktische bezwaren.

Inleiding
Bij Amendement 5.12 van 6 nov. 2018 vroegen de fracties van Gemeentebelangen, D66 en
Progressieve Partij om een voorstel over de mogelijkheid om opnieuw aan te sluiten bij Kringloop
Aktief of een vergelijkbare partij, en daarbij in te zetten op een kleine vergoeding bij het ophalen van
spullen aan huis, met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Als toelichting hierop gaven de fracties aan dat de illegale dump is toegenomen doordat spullen niet
meer aan huis worden opgehaald. Daarnaast zouden bij het ophalen mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt kunnen worden ingezet.
Op ons voorstel aan uw raad, namelijk om niet opnieuw aan te sluiten bij een kringloopbedrijf, kwam
als reactie het verzoek om met de binnen onze gemeente actief zijnde kringlooppartijen in gesprek te
gaan; daarbij de mogelijkheden en kosten van een ophaalservice met hen te bespreken en uw raad
hierover te informeren.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Het beleidsterrein is de inzameling van huishoudelijk afval. Dit is gereguleerd in de (op hoofdstuk 10
Wet milieubeheer gebaseerde) Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten, het daarmee in
verband staande Uitvoeringbesluit en het Flankerend beleid.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Tegemoetkomend aan het verzoek zijn de drie kringlooppartijen bezocht. De bezoekverslagen hiervan
treft u aan in de bijlage.
Tijdens de bezoeken is onder andere gesproken over het ophalen van spullen. Daaruit kwam naar
voren dat alle 3 kringlooppartijen een haalservice kunnen bieden.
Muziekvereniging Prinses Beatrix heeft speciaal voor het ophalen van kringloopgoederen een
bestelbus aangeschaft. Als extra service nemen ze daarbij, tegen kostprijs soms ook geringe
hoeveelheden grof huishoudelijk afval mee om bij het afvalbrengpunt af te leveren.
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Dorcas heeft ook een eigen bestelbus waarmee kringloopspullen worden opgehaald. Ook zij werken
met louter vrijwilligers. Verder bieden Dorcas en Aalbers met het burgerinitiatief Wij Ontzorgen U
(WOU) een dienst aan, die tegen vergoeding onder andere afgedankte spullen ophaalt. In de praktijk
blijkt echter dat de meeste mensen de goederen toch zelf naar de kringloop brengen, of hiervoor
familie, kennissen of buren inschakelen.
De kringlooppartijen geven aan dat zij heel selectief te werk gaan bij de acceptatie van
kringloopgoederen. Alle spullen die een defect hebben of om een andere reden niet verkoopbaar zijn,
nemen ze niet in, om te voorkomen dat ze deze onverkoopbare spullen uiteindelijk toch zelf tegen
kostprijs moeten afvoeren. Die selectie vraagt om kennis, ervaring en betrokkenheid.
Wij hebben bij de bezoeken duidelijk gemaakt dat er geen sprake kan zijn van een eventuele bijdrage
in de kosten van een ophaalservice. Dit druist namelijk in tegen het principe van ‘de vervuiler betaalt’.
Volgens dat principe is iedereen verantwoordelijk voor zijn/haar huishoudelijk afval en betaalt daar ook
zelf voor. Daarin past geen collectieve voorziening waarin iedereen meebetaalt aan diensten waarvan
niet iedereen (in gelijke mate) gebruikmaakt. Bovendien voorzien de kringlooppartijen al in een
ophaalservice.
In alle gesprekken hebben we gevraagd naar de mogelijkheid om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in te zetten. Daar staan de partijen in beginsel niet afwijzend tegenover. Bij met name
Aalbers en Dorcas zijn er wel mogelijkheden. Aalbers heeft overigens al mensen uit deze doelgroep al
in dienst en staat open voor meer. Het bestuur van Dorcas zegt bereid te zijn om bij wijze van proef
iemand te willen plaatsten, onder voorwaarde dat er binnen Dorcas vrijwilligers zijn die dat kunnen en
willen begeleiden. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt om te zoeken naar mogelijkheden om mensen
te plaatsen in het kader van sociale activering. Naar aanleiding hiervan gaan de participatiecoaches
voorlichting geven aan (de vrijwilligers van) Dorcas.
Die benodigde begeleiding en de beperkte mogelijkheden waar deze mensen inzetbaar zijn, zien de 3
partijen wel als een praktisch bezwaar. Het eventueel verstrekken van een vergoeding kan dat
bezwaar niet wegnemen en zal niet leiden tot het in kunnen zetten van (meer) mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.

Alternatieve beleidskeuzes
n.v.t.

Financiële consequenties
geen

Participatie en Communicatie
n.v.t.

Vervolgstappen inclusief tijdpad
n.v.t.

Pagina 2 van 3

Bijlagen
De verslagen van de gesprekken met de 3 kringlooppartijen

Aalten, 29 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester
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De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2019;

gelet op het bepaalde in artikel 4 van de Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

BESLUIT

de huidige gang van zaken omtrent kringloopgoederen ongewijzigd voort te zetten en geen
overeenkomst aan te gaan met een kringloopbedrijf.

AALTEN, 26 november 2019
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

mr. A.B. Stapelkamp

