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Geacht college,
Enige tijd geleden heeft er door het GAD Gooi en Vechtstreek een bijeenkomst plaatsgevonden met verenigingen die
betrokken zijn bij het inzamelen van oud papier. Naar aanleiding van de op deze bijeenkomst gedeeld informatie
willen wij de volgende vragen stellen aan het college.
1. Bent u bekend met het feit dat GAD met de verenigingen voor het inzamelen van oud papier een
bijeenkomst heeft gehouden? Zo ja, was de gemeente hier actief bij betrokken?
Tijdens de bijeenkomst werd een negatief toekomstbeeld gegeven over het inzamelen van oud papier. Opbrengsten
lopen terug, slechts één afvalverwerkingsbedrijf betrokken bij inzameling, minder oud papier, etc. Ook is er
aangegeven dat de inzet van chauffeurs in de avonduren steeds lastiger wordt. Een voorstel is gegeven om wijken
opnieuw in te delen (vanwege ineffectieve indelingen), alleen nog overdag inzameling te organiseren. Voor de
verenigingen zijn alternatieven aangeboden op gebied van textiel inzameling en/of elektrische apparaten.
2. Er wordt gesproken om inzameling overdag te doen of via een 4‐wekelijks schema (waar nu een maandelijks
schema is). Is er wel voldoende capaciteit voor chauffeurs om de inzameling te continueren?
3. Hoe wordt er omgegaan met de verenigingen wanneer de inzameling overdag zal plaatsvinden? Veel
vrijwilligers van de verenigingen hebben overdag andere verplichtingen (zoals een reguliere baan).
4. Gaat het college overwegen om verenigingen te compenseren zodra blijkt dat inkomsten teruglopen?
Verenigingen die de inzameling van oud papier doen krijgen hiervoor een mooie vergoeding. Deze vergoeding
wordt gebruikt om de begroting van de vereniging sluitende te maken. Wanneer de opbrengsten teruglopen
is dit een groot risico voor deze Huizer verenigingen.
a. Zo ja, hoe wordt deze inkomstenderving voor de verenigingen gecompenseerd?
Wij zien de antwoorden van het college graag tegemoet. CDA Huizen is van mening dat de schop nu toch echt wel t!
Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.
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