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Samenvatting
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2014 heeft de gemeenteraad besloten dat de totale
garantieprijs van oud papier gehalveerd moest worden. Door de bestaande subsidieregeling voor
de inzameling van oud papier uit 1997 in te trekken, wordt uitvoering gegeven aan dit besluit. Met
de KBO’s wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de inzameling van oud papier in de
gemeente Boekel.
Voorgesteld besluit:
De subsidieregeling voor de inzameling van oud papier uit 1997 intrekken
Inleiding/probleemstelling:
De gemeenteraad heeft besloten dat er op de garantieprijs die de KBO’s ontvangen voor
oud papier bezuinigd moest worden. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft
hier invulling aan gegeven door een overeenkomst met beide KBO’s aan te gaan.
Nu deze nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, dient de bestaande subsidieregeling uit
1997 te worden ingetrokken.
Relatie met eerdere besluitvorming:
De gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2014 besloten dat de totale
garantieprijs van oud papier per 2015 gehalveerd moest worden.
Het college heeft op 26 januari 2016 besloten dat met de KBO’s een overeenkomst voor 5 jaar
wordt afgesloten voor de inzameling van oud papier.
Beoogd resultaat:
De bestaande subsidieregeling voor de inzameling van oud papier uit 1997 in te trekken. Er wordt
een nieuwe overeenkomst aangegaan waardoor de door de gemeenteraad opgelegde
bezuiniging kan worden uitgevoerd.
Keuzemogelijkheden:
Een alternatief is het niet intrekken van de subsidieregeling inzameling oud papier 1997. De
nieuwe overeenkomsten met de KBO’s gaan dan niet in en de bezuinigingsdoelstelling van
de gemeenteraad wordt niet ingevuld.
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Argumenten:
De gemeenteraad heeft een bezuinigingsdoelstelling opgelegd. Om deze
bezuinigingsdoelstelling te realiseren hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen
de gemeente en de KBO’s. Met de opmerkingen uit deze gesprekken is een concept
overeenkomst opgesteld.
Nu er een nieuwe overeenkomst met beide KBO’s wordt aangegaan, dient de bestaande
subsidieregeling uit 1997 te worden ingetrokken.
Financiële gevolgen en dekking:
De KBO’s werden de afgelopen jaren betaald op basis van het aantal ingezamelde kilo’s. De KBO
Boekel kreeg per kilo € 0,0158 en KBO Venhorst per kilo € 0,0476. KBO Venhorst ontvangt meer
omdat zij aan huis inzamelen met een eigen voertuig. KBO Boekel zamelt alleen op zaterdag in bij
de container aan de waterval. De huis-aan-huis inzameling van oud papier in de kern Boekel
wordt verzorgd door BOX. Dit bedrijf haalt ook het ingezamelde oud papier bij de KBO’s op en
betaalt hiervoor een vergoeding aan de gemeente. In deze vergoeding zijn de kosten voor het
ophalen van het oud papier verrekend.
Het aantal kilo’s dat de KBO’s inzamelen verschilt per jaar. In 2015 is er in totaal 804.800 kilo
ingezameld. KBO Boekel heeft 565.380 kilo ingezameld en heeft daarvoor € 8.933 ontvangen.
KBO Venhorst heeft 239.420 kilo ingezameld en heeft daarvoor € 11.396 ontvangen. Samen komt
dit neer op € 20.329.
Volgens de nieuwe overeenkomst krijgen de KBO’s niet meer betaald per kilo maar voor hun
inzet. De inzet van de KBO’s is uitvoerig met de KBO’s besproken. In tegenstelling tot de
garantieprijs betreft het een vast bedrag per jaar. De kosten per jaar zijn in totaal € 13.900. KBO
Boekel ontvangt per jaar € 4.000 en KBO Venhorst ontvangt € 9.900.
In 2016 zijn de totale kosten €13.900 en daarmee € 6.429 lager ten opzichte van 2015.
Risico’s:
Niet van toepassing
Communicatie:
Niet van toepassing
Uitvoering en evaluatie:
Niet van toepassing
Voorstel:
De subsidieregeling voor de inzameling van oud papier uit 1997 intrekken
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
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