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Resultaten evaluatiegesprekken met verenigingen over inzameling oud papier

Collegevoorstel
Inleiding
In de informatievergadering Samenleving van 13 oktober 2011 zijn brieven behandeld van de vereniging SC
Elshout over de nieuwe wijkindeling bij de inzameling van oud papier. Toegezegd is dat de resultaten van de
evaluatiegesprekken met de betrokken verenigingen worden teruggekoppeld naar de raadsleden. In
augustus en september 2012 zijn evaluatiegesprekken gevoerd met enkele verenigingen die oud papier
inzamelen. Een samenvatting van de resultaten van deze overleggen treft u hierbij aan.
Feitelijke informatie
Voor de feitelijke informatie wordt verwezen naar bijgevoegd memo aan de raad.
Afweging
De nieuwe wijkindeling heeft niet geleid tot grote problemen. Kleine knelpunten zijn of worden in gezamenlijk
overleg met de verenigingen en inzamelaar opgelost.
Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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Resultaten evaluatiegesprekken met verenigingen over inzameling oud papier
BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 26 februari 2013
besloten:
-

de resultaten van de evaluatiegesprekken voor kennisgeving aan te nemen;
de raadsleden te informeren met het bijgevoegde memo.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven
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MEMO RAAD

Aan:
Van:
Datum:
Onderwerp:
Doel:
Aanleiding:
Aard informatie:

de leden van de raad
college van Heusden
28 februari 2013
Resultaten evaluatiegesprekken met verenigingen over inzameling oud
papier
ter kennisname/ter informatie
toezegging babs nr. 793
openbaar

Aanleiding
In de informatievergadering Samenleving van 13 oktober 2011 zijn de brieven behandeld die de
vereniging SC Elshout heeft verstuurd aan de gemeente over de nieuwe wijkindeling. Toegezegd is
dat de resultaten van de evaluatiegesprekken met de betrokken verenigingen worden teruggekoppeld
naar de raadsleden. Een samenvatting van de resultaten van deze overleggen treft u hierbij aan.
Informatie
De verenigingen geven aan tevreden te zijn over de samenwerking met de inzamelaar.
Verenigingen met een inzamelwijk (deels) in het buitengebied geven aan veel loze kilometers te rijden.
Omdat ook bij deze adressen het oud papier moet worden ingezameld, kan hieraan niets worden
veranderd. In deze wijken wordt minder papier ingezameld; omdat voor iedere wijk echter een vaste
inzamelvergoeding geldt, heeft dit geen invloed op de inkomsten van deze verenigingen.
Veel verenigingen geven aan het opvallend te vinden dat er veel minder kilogrammen oud papier
worden ingezameld. Dit is echter een landelijke trend: er wordt in het gehele land circa 10% minder
oud papier ingezameld. Redenen hiervoor kunnen zijn de recessie (minder abonnementen op
tijdschriften en kranten) en de digitalisering.
Een aantal verenigingen heeft problemen met de inzameling door smalle straten en (verkeerd)
geparkeerde auto’s: hierdoor is het lastig danwel onmogelijk om deze straten met de inzamelwagen in
te rijden. Verenigingen en/of de gemeente sturen in deze situaties brieven naar inwoners met het
verzoek om straten zo veel mogelijk toegankelijk te houden. Hieraan wordt niet altijd gehoor gegeven.
Het gevolg kan zijn dat niet alle oud papier wordt ingezameld.
De vereniging SC Elshout heeft aangegeven dat zij meer tijd kwijt zijn dan gemiddeld met de
inzameling van oud papier in hun wijk en ook meer kilogrammen inzamelen dan andere verenigingen.
Zij hebben daarom de gemeente verzocht om een opsplitsing van hun wijk in twee delen, met
bijbehorende dubbele vergoeding, danwel een hogere vergoeding voor hun inzamelwijk. Wij hebben
daarom op 15 januari jongstleden besloten dat de inzamelvergoeding voor de inzameling van oud
papier door SC Elshout met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 met één derde wordt
verhoogd. Jaarlijks wordt bekeken of deze verhoging gerechtvaardigd is. Hierbij is uiteraard ook oog
voor eventuele ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor andere verenigingen.
Geconcludeerd wordt dat de nieuwe wijkindeling niet heeft geleid tot grote problemen. Kleine
knelpunten zijn of worden in gezamenlijk overleg met de verenigingen en inzamelaar opgelost.

