8 oktober 2021

Schriftelijke vragen art. 41 aan Wethouder Heller over de brief van de GAD m.b.t. het
stoppen met de inzameling van oud papier en karton met verenigingen
Deze week kregen wij bericht dat verenigingen een brief hebben gekregen van de GAD waarin de
GAD aankondigt te stoppen met het inzamelen van oud papier en karton met de diverse
verenigingen in Hilversum. We wisten al dat de GAD na de ontstane ophef al een alternatief plan
had gemaakt om te korten, en daar stond het stoppen met deze activiteit nog steeds in. Dit
alternatieve plan is alleen nooit in de Raad besproken, en is ook niet in overeenstemming met de
wens van de Raad. Hierdoor verdwijnt EUR 73.645,68 (2020) uit het Hilversumse
verenigingsleven.
In het door bijna de voltallige raad aangenomen amendement A21/99 spreekt de raad uit dat zij niet
akkoord is met het stoppen van deze inzameling:

In iBabs staat keurig de aangepaste zienswijze waarin dit is verwerkt, gedateerd op 8 juli 2021.
Naar aanleiding hiervan enkele vragen aan de wethouder;
1. Weet u zeker dat onze zienswijze bij de Regio is aangekomen?
2. Zo ja, zou u de Regio willen verzoeken ons te melden wat met deze zienswijze gedaan is? Graag
ontvangen we notulen van de portefeuillehouders- en bestuursvergadering waarin de
Hilversumse zienswijze behandeld is, al dan niet in het geheime kastje als dat echt nodig is
(online niet vindbaar).
3. Vindt u een compensatie van 3 jaar inkomsten uit OPK per club voldoende, met in het
achterhoofd dat het ophalen van OPK, iets wat al zeker sinds de jaren ‘80 gedaan wordt, een
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initiatief was van de clubs zèlf, waar de GAD in beginsel niks mee te maken had?
4. Bent u van mening dat het de clubs vrij staat om door te gaan met de inzameling van OPK op
hun eigen manier, en zo ja, is de gemeente bereid de clubs hierbij te ondersteunen?
Bij voorbaat dank voor de beantwoording.
Hidde Fennema
Fractie VVD
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