
 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 

 

 

Behandeling in commissie 

Niet van toepassing. 

 

Kennisnemen van: 

Het met het verenigingsleven doorlopen proces, de uitkomst van de geharmoniseerde 

vergoedingen en het vervolgproces voor harmonisatie in Meierijstad. 

 

Aanleiding 

Vanaf 1 januari 2019 dient het grondstoffenbeleid geharmoniseerd te zijn in Meierijstad (wet Arhi; 

Wet algemene regels herindeling), zo ook de papierinzameling met het verenigingsleven van 

Meierijstad.  

Met deze Raadsinformatiebrief wordt de Raad geïnformeerd over: 

 het harmonisatieproces wat met het -oud papier betrokken- verenigingsleven is doorlopen;  

 de door het verenigingsleven gekozen vergoedingsvorm voor hun inzamelinspanningen;  

 het noodzakelijke vervolgproces voor harmonisatie van overige zaken met betrekking tot oud 

papier. 

 

Kernboodschap 
Papierinzameling voormalige gemeenten 
De papierinzameling wordt bij alle voormalige gemeenten verzorgd door verenigingen en 
basisscholen. Echter gebeurt dit onder verschillende condities. De grootste verschillen zitten op 
het gebied van de verantwoordelijkheid, de vergoeding voor of eigen opbrengst van de 
verenigingen, de inzamelmethode die men hanteert en de voorschriften zoals vastgelegd in de 
onderscheidbare inzamelvergunningen.  
 
Harmonisatieproces vergoedingen; BOB-model 
Samen met de verenigingen is het harmonisatieproces doorlopen. Er zijn drie bijeenkomsten 
gehouden volgens een BOB-model;  

 De eerste bijeenkomst (15 mei 2018) was een beeldvormende avond. De verenigingen 
werden geïnformeerd over de verschillende condities van de drie voormalige gemeenten en 
over de ontwikkelingen van de papiermarkt. Vervolgens konden de verenigingen aangeven 
welke aandachtspunten en wensbeelden zij hadden ten aanzien van het komende proces. 

 Vervolgens ontvingen de verenigingen een diepgaand informatiedocument voor de eigen 
achterban en als voorbereiding voor de collectieve tweede bijeenkomst (30 augustus 2018). 
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Aan de hand van dit praatstuk hebben de verenigingen samen keuzes gemaakt over zaken 
als rolverdeling, collectieve inkoop en verkoop en afspraken voor het samenwerkingsproces.  

 De derde bijeenkomst was de afsluitende avond (29 november 2018). Op basis van de door 
verenigingen ingebrachte aandachtspunten heeft de gemeente de volgende drie soorten 
inzamelvergoedingen aan de verenigingen ter instemming voorgelegd op deze avond;  
1. een vaste vergoeding (per kilogram)  
2. een vaste vergoeding (per kilogram) met een meeropbrengst (per kilogram) boven een 

vooraf vastgestelde verkoopopbrengst  
3. een oplopende vergoeding naar gelang een hogere prestatie van de vereniging (staffeling 

op basis van behaalde kilogrammen per inwoner in het betreffende inzamelgebied).  
In goed overleg is er met een ruime meerderheid en een tevredenheid voor het eerste scenario 
gekozen; een vaste vergoeding (€ 0,05,- per kilogram). De gekozen vergoeding (vaste vergoeding 
per kilogram) is geldig vanaf 1 januari 2019. Aansluitend hebben zich vrijwilligers gemeld voor het 
gezamenlijk harmoniseren van overige zaken. Na afloop heeft men een toast uitgebracht op de 
samenwerking. 
 
Van en voor elke bijeenkomst heeft iedere vereniging een memo, de getoonde presentaties en 
een verslag ontvangen. 
 
Vervolg harmonisatieproces; werkgroepen  
Voor het slagvaardig kunnen doorlopen van het bovenomschreven harmonisatieproces is 
gekozen voor het prioriteren van zaken die moeten worden geharmoniseerd. Momenteel 
zijn/worden de volgende zaken geharmoniseerd in 2018: 

 inzamelvergoedingen voor het verengingsleven; 

 Afvalstoffenverordening (aanwijzing van inzamelende instanties). 
 
In het vervolgproces dienen de volgende zaken te worden geharmoniseerd in 2019: 

 inzamelcontract met de nieuwe papierinzamelaar; 

 spelregels inzamelvergunningen papierverenigingen. 
 

Verder hebben zich vrijwilligers gemeld voor het opzetten van een collectief kenniswiel om voor 
een optimale inzamelprestatie (kilogrammen, kwaliteit en daarmee opbrengsten) te kunnen 
zorgdragen in het kader van de door uw bestuur vastgestelde doelstellingen. Deze studiegroep 
zal iets later starten in 2019 in verband met de urgentie van de eerste twee zaken.  
 
Op de afsluitende bijeenkomst zijn hiervoor drie afzonderlijke werkgroepen in het leven geroepen. 
Iedere werkgroep is samengesteld door leden afkomstig uit elke voormalige gemeente.   

 

Communicatie 

De inzameldagen van het papier worden door de gemeente gepubliceerd op de afvalwijzer en/of 

de website. 

 

Participatie 

De papierverenigingen zijn en worden volgens een BOB-model meegenomen in het 

harmonisatieproces (zie onderwerp Kernboodschap). 

 

Duurzaamheid 

De ambitie van gemeente Meierijstad is gebaseerd op het VANG-beleid (Van Afval Naar 

Grondstof) van de Rijksoverheid. Gemeente Meierijstad streeft naar 81 kg in 2020 en 30 kg in  

2025 aan restafval per inwoner per jaar. Daarvoor doorloopt de gemeente een transitieproces 

voor naar een circulaire economie. Daarin wordt, de term ‘afval’ vervangen door ‘grondstof’. Door 

het vervolg van het harmonisatieproces in samenwerking met de verenigingen te doorlopen, wordt 

er gestreefd naar een optimale inzamelprestatie waarbij zoveel mogelijk papier uit het restafval 

gehaald gaat worden. 
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Financiën 

In de Grondstoffenbegroting 2019 is een budget voor OPK (oud papier en karton) opgenomen.  

Het eindsaldo voor de gemeente vanuit de vergoedingen voor de verenigingen is hierin dekkend. 

 

Planning 

Het proces omtrent de vergoedingen is afgerond.  

Het vervolgproces omtrent de nieuwe inzamelperiode (vanaf september 2019) wordt vanaf januari 

tot september 2019 doorlopen. 

 

Bijlage(n) 

Niet van toepassing. 

 

Ter inzage documenten 

Niet van toepassing. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

  

 


