
 

 
 
Agendapunt : 10. 
Voorstelnummer : 06-044 
Raadsvergadering : 20 juni 2013 
Naam opsteller : Cees Groot 
Informatie op te vragen bij : Opsteller 
Portefeuillehouders : Cees Roem 
Registratienummer  
 
Onderwerp: Bijdrageregeling Oud papier gemeente Bergen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - dat het budget product Huishoudelijk afval met een extra bedrag van € 12.500 

voor 2013, 2014 en verder wordt verhoogd, hetgeen in 2013 wordt gedekt uit de 
egalisatievoorziening en vanaf 2014 wordt opgenomen in het afvaltarief. 
 

- de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.  
 

- de Bijdrageregeling Oud papier gemeente Bergen vast te stellen. 
 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Naar aanleiding van de raadsvragen (november 2012) inzake de vergoeding voor inzameling oud 
papier en beantwoording van de toezegging inzake oud papier van de raadsvergadering 15 
december 2011 hebben wij de stand van zaken intern uitgezocht en uitgezet. In een separate  
‘Memo aan de raad’ geven wij antwoord op de vragen die aan de orde zijn gekomen in het overleg 
van begin december 2012. 

 
Voorafgaand aan deze raadsvragen is er een toezegging gedaan door ons college aan uw raad 
over  oud papier. Om invulling te kunnen geven aan de raadsvragen en de toezegging van ons 
college aan uw raad van 15 december 2011 inzake oud papier zijn wij een aparte Memo aan de 
raad op de volgende vragen ingegaan: 

 
A Waarom wordt de toezegging zo laat behandeld? 
B Wat is de status van de oud papierinzameling? 
C Welke verenigingen zijn actueel? 
D Heeft de gemeente een betalingsachterstand? 
E Hoe staat het met de afvalscheiding indien gemeente de afvalscheiding niet meer ondersteunt? 

 
Nieuwe bijdrageregeling Oud papier 
Vervolgens is in overleg met Juridische zaken en de inzamelaars besloten de huidige regeling voor 
oud papier aan te passen. De huidige regeling is verouderd. Daarom is het wenselijk om door uw 
raad een nieuwe bijdrageregeling te laten vaststellen.  
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Een nieuwe bijdrageregeling voor oud papier voor de gemeente Bergen. Om de inzameling te 
stimuleren is in de nieuwe bijdrageregeling een extra stimulans opgenomen voor het efficiënter  
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inzamelen van oud papier. Hiervoor is er een basisbedrag en een bonusbedrag opgenomen. De 
aangesloten inzamelaars die meer dan 2500 kg per maand inzamelen kunnen een extra bonus 
ontvangen van €10 per ton. Het basisbedrag blijft €50 per ton. Op dit moment zijn er ongeveer 30 
organisaties geregistreerd die maandelijks een vergoeding krijgen voor inzamelen van oud papier.  
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
De vaststelling van de nieuwe bijdrageregeling is een raadsbevoegdheid. De nieuwe regeling gaat 
in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. 
 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Gemeenten hebben een zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval, waaronder oud 
papier. Voor het gescheiden inzamelen van oud papier en karton betekent dit dat onze gemeente 
Bergen een regeling dient vast te stellen voor het inzamelen er van.  Veel organisaties ontvangen 
via het inzamelen van oud papier een extra vergoeding die wordt gebruikt om bijvoorbeeld de 
vereniging in stand te houden of voor schoolkinderen een excursie te kunnen betalen.  
 
a. Burgerparticipatie    
de basis van de nieuwe bijdrage regeling Oud papier is besproken met vertegenwoordiging van de 
inzamelende organisaties en de portefeuillehouder.   
 
b. Externe communicatie  ja 
De bijdrageregeling is van toepassing op de aangesloten organisaties die in onze gemeente papier 
inzamelen zoals verenigingen, scholen, sportverenigingen, kerkgemeenschappen etc.  Het 
communicatiedoel is om de overgang naar nieuwe regeling aan te kondigen en goed te 
begeleiden. Tevens aandacht te geven aan de verandering in het nieuwe beleid. Op de 
gemeentepagina wordt de vaststelling van de nieuwe regeling gepubliceerd. 
 
c. Extern overleg gevoerd met  zie a / andere gemeenten 
 
   
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Om het doel – effectief inzamelen van oud papier – te bereiken is de nieuwe bijdrageregeling een 
extra stimulans om onderbezetting te voorkomen. Een alternatief is om de inzameling van oud aan 
marktpartijen over te laten. Dit heeft echter niet de voorkeur. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

De nieuwe bijdrageregeling gaat – na vaststelling door de raad - met terugwerkende kracht in per 1 
januari 2013.  
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De vergoedingen voor oud papier worden betaald uit het budget Huishoudelijk afval. De 
meerkosten voor de aanpassing van de bijdrageregeling Oud papier zijn berekend op circa 
€12.500 per jaar. De meerkosten voor 2013 – ad €12.500 kunnen worden gedekt uit de 
egalisatievoorziening. Vanaf 2014 worden de meerkosten verwerkt in het afvaltarief (circa € 1 / 
Wha). Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot het voordeel van de stijging van de 
papierprijzen is en in hoever dit leidt tot verlaging van het tarief voor inzameling oud papier wat 
gemeente betaalt aan HVC. Indien daar meer duidelijkheid over is wordt dit voordeel ook in het  
afvaltarief per woonhuisaansluiting (wha) verwerkt. 
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In de regeling is tevens een mogelijkheid voor ons college opgenomen om de inzamelaars die 
minder oud papier inzamelen dan de transportkosten, geen vergoeding meer te geven. Mochten 
wij hiertoe besluiten dan beperkt dat de meerkosten naar €6000 per jaar.  De stijging van het 
afvaltarief zou in dit geval circa € 0,50 / wha zijn. 
 
De gemeente ontvangt geen externe subsidie. 
 
Garantieverplichtingen:  
De huidige vergoeding voor oud papier is in de nieuwe bijdrageregeling als basisbedrag 
overgenomen. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De raad is kaderstellend. Vaststelling van de bijdrageregeling is een raadsbevoegdheid. 
  
 
 
 
 
Bijlagen: 

 
1. Memo aan de raad inzake vragen oud papier; 
2. Raadsbesluit Bijdrageregeling Oud papier gemeente Bergen 
3. Bijdrageregeling oud papier gemeente Bergen . 

 
 
 
 
 
Bergen, 23 april 2013 

 
 

College van Bergen 
 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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