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Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.
Geachte raadsleden,
Op 31 maart 2020 stelde de CDA-fractie ons enkele vragen over de inzameling van oud papier door
verenigingen. In de bijlage bij deze brief treft u de vragen aan.
De beantwoording van de vragen vindt plaats overeenkomstig artikel 47 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2015”. Dat betekent dat de vragen
schriftelijk binnen 30 dagen worden beantwoord, de beantwoording in afschrift aan alle raadsleden wordt
gezonden (via de griffier) en de vragen en beantwoording worden geagendeerd voor de eerstvolgende
raadsvergadering.

In deze brief treft u de beantwoording aan. Aan de beantwoording gaat telkens de gestelde vraag vooraf.
Vragen en beantwoording (antwoorden zijn cursief weergegeven)
Enige tijd geleden heeft er door de 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 gedeelde informatie willen wij de volgende vragen stellen aan uw college.
Vraag 1
Bent u bekend met het feit dat de GAD met de verenigingen voor het inzamelen van oud papier een
bijeenkomst heeft gehouden? Zo ja, was de gemeente hier actief bij betrokken?
Antwoord
Ja, het is ons bekend dat de GAD twee bijeenkomsten heeft gehouden met verenigingen die meehelpen
bij de inzameling van oud papier en karton (opk). De gemeente was tijdens deze bijeenkomsten niet
aanwezig, omdat de inzameling van huishoudelijk afval een aan de GAD overgedragen taak is. Het doel
van deze bijeenkomsten was om naar aanleiding van het Regionaal Uitvoeringsplan VANG (Van Afval
Naar Grondstof) met de verenigingen van gedachten te wisselen over hoe de inzameling verloopt en
eventuele toekomstige ontwikkellngen te bespreken. Het voornemen was om deze gesprekken tegen het
einde van de looptijd van het Regionaal Uitvoeringsplan VANG te houden. Aan dat voornemen is dus
met deze bijeenkomsten door de GAD invulling gegeven.
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Tijdens de bijeenkomst werd een negatief toekomstbeeld gegeven over het inzamelen van oud papier.
Opbrengsten lopen terug, slechts één afvalverwerkingsbedrijf is betrokken bij de inzameling, er is 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) en alleen nog
overdag inzameling te organiseren. Voor de verenigingen zijn alternatieven aangeboden op het gebied
van inzameling van textiel en/of elektrische apparaten.
Vraag 2
Er wordt gesproken om de inzameling overdag te doen of via een vierwekelijks schema (waar nu een
maandelijks schema is). Is er wel voldoende capaciteit voor chauffeurs om de inzameling te
continueren?
Antwoord
De GAD heeft inderdaad in toenemende mate te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat
het steeds lastiger wordt om voldoende chauffeurs te vinden voor de huidige inzameling in veel
verschillende, vaak kleinere wijken. Daarnaast zjjn de opbrengsten voor opk de afgelopen tijd enorm
gedaald tot bijna geen opbrengst per ton opk.
Op dit moment is er in de Regio Gooi en Vechtstreek een maandelijkse inzameling van opk. In het
Regionale Uitvoeringsplan VANG is opgenomen om dit te wijzigen naar een driewekeljkse inzameling.
Echter, vanwege de dalende hoeveelheden papier wil de GAD meer grotere papierkliko’s (o.a. voor
karton) uitzetten en de frequentie vanaf 1januari 2021 wijzigen naar een vierwekeljks schema. Deze
inzamelfrequentie sluit ook beter aan op de overige afvalstromen, hetgeen de efficiëntie bevordert.
Vraag 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).
Antwoord
De GAD en de gemeenten in de regio vinden de inzet van verenigingen bij de inzameling van opk zeer
waardevol. De verenigingen hebben tijdens de bijeenkomsten aangegeven niet positief te staan
tegenover het idee om de inzameling overdag te doen. De GAD neemt dit signaal serieus. Er zullen door
de GAD dus geen plannen worden ontwikkeld om de inzameling door verenigingen overdag te laten
plaatsvinden (tenzij de vereniging besluit om de inzameling te stoppen en een professioneel
inzamelbedrjf de route daardoor moet overnemen). Evenmin zijn er op dit moment bij de GAD plannen
om de papierinzameling door verenigingen te beëindigen. Overigens bleek er tijdens de bijeenkomsten
bij de verenigingen animo te zijn voor het eventueel verrichten van alternatieve werkzaamheden,
uiteraard eveneens tegen een vergoeding.
Verenigingen die de inzameling van oud papier doen, krijgen hiervoor een mooie vergoeding. Deze
vergoeding wordt gebruikt om de begroting van de vereniging sluitend te maken. Wanneer de
opbrengsten teruglopen is dit een groot risico voor deze Huizer verenigingen.
Vraag 4
Gaat het college overwegen om verenigingen te compenseren, zodra blijkt dat inkomsten teruglopen? Zo
ja, hoe wordt deze inkomstenderving voor de verenigingen gecompenseerd?
Antwoord
Het college is met u van mening dat de vergoeding die verenigingen krijgen voor hun inzet bij de oud
papierinzameling belangrijk voor hen is. Wij zullen met de GAD in overleg gaan, mocht hierin op enig
moment een verandering plaatsvinden.
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Vragen of nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Weyland van het team beleid, telefoon
(035) 52 81 625, e-mail e.weyIand(~huizen.nl.

Hoogachtend,
: rgemeester en wethouder
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