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Vraag 1  
Een aantal verenigingen verwerft nu inkomsten met het inzamelen van oud papier. Als het nieuwe 
afvalplan wordt aangenomen, verandert dat. Welke andere taken op het terrein van afvalinzameling 
moeten verenigingen dan concreet gaan verrichten om deze inkomstenbron in stand te houden? 

Antwoord  
Het college heeft met de verenigingen afgesproken dat hierover in 2017 afspraken worden gemaakt. In 
2017 zijn er nog geen veranderingen. Aan de  verenigingen is gevraagd ook zelf  na te denken over hun 
mogelijke rol in het verbeteren van de afvalscheiding. De activiteiten zullen vooral gerelateerd zijn aan 
de prikkel ‘bewustwording’. Het gaat dan bijvoorbeeld om promotionele en communicatieve activiteiten, 
maar wellicht zien zij zelf prima andere mogelijkheden voor een toekomstbestendig alternatief. We zullen 
hier samen in optrekken.  

 

Vraag 2 
Hoe worden de inkomsten die verenigingen met de nieuwe taken generen verdeelt en in hoeverre wijkt 
die verdeling af van de huidige verdeling? Anders gezegd: wat is de huidige en wat wordt de 
toekomstige verdeelsteutel? 
 

Antwoord 
Op dit moment is er geen verdeelsleutel. Er wordt met verenigingen afgerekend op daadwerkelijk 
opgehaald oud papier. De bedragen verschillen per vereniging, maar ook per jaar. 
Of er in de nieuwe situatie een verdeelsleutel zal zijn is onbekend, omdat er nog geen afspraken met 
verenigingen zijn gemaakt. Het vertrekpunt is de huidige situatie per vereniging. De gesprekken starten 
zodra de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid heeft vastgesteld.     
 

Vraag 3 
Kunt u garanderen dat verenigingen er met de nieuwe taken niet in inkomsten op achteruitgaan? Graag 
uw antwoord motiveren. 
 

Antwoord 
Wij kunnen garanderen dat de verenigingen in zijn totaliteit geen teruggang in inkomsten hebben, maar 
zelfs een kleine vooruitgang. Wel onder de voorwaarde dat zij een bijdrage blijven leveren aan de 
doelstellingen van het afvalbeleid. Of dat ook geldt voor iedere individuele vereniging is onduidelijk. Dat 
hangt af van de inzet die de vereniging in de toekomst zal leveren, maar dat is met het huidig systeem 
ook zo. 
 

 


