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Beantwoording vragen Artikel 41 RvO VVD vragen oud papier inzameling verenigingen
Geachte raads- en commissieleden,
In deze brief geven wij antwoord op de Vragen ex art. 41 RVO inzake de brief van de GAD over
het stoppen met de inzameling van oud papier en karton met verenigingen, gesteld op 8 oktober
2021 door de fractie van de VVD, zie bijlage 1. Vervolgens beantwoorden wij ook technische
vraag 115 over oud papier en verenigingen, gesteld door het CDA bij de Begroting 2022.
1. Weet u zeker dat onze zienswijze bij de Regio is aangekomen?
Ja, deze is binnengekomen bij de Regio en besproken in de vergadering van het Algemeen
Bestuur (AB) van 8 juli 2021.
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).
Op 8 juli is in het AB zijn de ingekomen zienswijzen op de P&Cstukken Regio Gooi en
Vechtstreek behandeld, zie bijlage 1, verslag AB regio 8 juli 2021. De portefeuillehouder
Sport heeft ook als Hilversums lid van het AB het standpunt van de gemeenteraad
overgebracht om in te stemmen met de begroting, maar met uitzondering van de paragraaf
over de GAD. Deze uitzondering bleek echter een minderheidsstandpunt te zijn, waardoor de
begroting wel is aangenomen door het AB.

Door meerdere gemeenten in de regio zijn zienswijzen ingediend over de voorgenomen
bezuinigingen op de dienstverlening door de GAD. Om hieraan tegemoet te komen, heeft het
AB een reactie opgesteld met verzachting van de bezuinigingsmaatregelen, zie bijlage 2 en
deze staat ook op de website van de Regio, Reactie AB regio op zienswijzen 8 juli 2021.
Wat betreft de inzameling van oud papier erkent het AB van de regio de impact van de
wijzigingen op verenigingen. Toch zijn wijzigingen onontkoombaar, door de veranderde
samenstelling van het oud papier en karton de afgelopen jaren. Dit komt vooral door de
sterke toename van verpakkingskarton door online bestellingen. Daarom heeft het AB een
compensatie voor de verenigingen in de regio opgenomen, ter grootte van driemaal de
jaarvergoeding. Daarmee hebben de verenigingen drie jaar de tijd om op andere wijze voor
extra inkomsten te zorgen. In de reactie van het AB staat een uitgebreidere toelichting en het
aanbod om met verenigingen mee te werken aan alternatieven die aansluiten op de nieuwe
grondstoffenvisie.
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
initiatief was van de clubs zèlf, waar de GAD in beginsel niks mee te maken had?
Het college is net als het AB van mening dat de clubs gecompenseerd moeten worden,
gezien de lange samenwerking. De door het AB gekozen regeling compenseert hen
voldoende. Het college heeft ook vertrouwen in het organisatorisch vermogen en de
zelfredzaamheid van clubs om een goed alternatief te kunnen uitwerken.
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?
De huishoudelijke afvalinzameling is gereguleerd via de Afvalstoffenverordening Regio Gooi
en Vechtstreek 2017. Hierin staat huishoudelijke afvalstoffen niet door anderen dan de
inzameldienst (GAD) ingezameld mogen worden zonder dat zij daartoe zijn aangewezen
(middels een inzamelvergunning) door het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en
Vechtstreek.
Het Algemeen Bestuur van de Regio heeft op 8 juli 2021, rekening houdende met alle
ingediende zienswijzen van de gemeentes, een afweging over de toekomst van de oud papier
inzameling gemaakt. Het AB heeft besloten om de oud papier inzameling van de kliko-wijken
vanaf 2022 door de GAD te laten verzorgen. Naar aanleiding van dit besluit zijn onlangs de
inzamelvergunningen door het Dagelijks Bestuur ingetrokken.
Het college vindt net als het bestuur van de Regio dat de inzet van de verenigingen
waardevol is. Daarom steunen we juist het gesprek tussen de clubs en de Regio/GAD om te
zoeken naar alternatieve werkzaamheden die passen in de nieuwe Grondstoffenvisie. Hierbij
zal uitgewerkt worden wat een verstandige manier is om de geldstromen die uit deze lijn
voortvloeien in goede banen te leiden en wat daarbij het gunstigst is voor de verenigingen,
de gemeenten en de Regio (verslag AB 8 juli 2021).
In samenhang met de antwoorden op de Artikel 41 vragen, beantwoorden wij ook de technische
vraag 115, gesteld door het CDA bij de Begroting 2022.
“De GAD is voornemens om voortaan zelf het oud papier in te zamelen. Deze maatregel dupeert
het verenigingsleven. Wat zijn de kosten indien Hilversum besluit om de huidige situatie te
handhaven?”
Zoals uit bovenstaande antwoorden op de Artikel 41 vragen blijkt, kan de huidige situatie niet
gehandhaafd worden, met als achterliggende oorzaak de verandering van de samenstelling van

het oud papier en karton. De afgelopen jaren hebben de Hilversumse verenigingen die
meehielpen met de Kliko-inzameling samen jaarlijks een gemiddelde totale vergoeding gekregen
van € 65.000. Het betreft in dit geval de ‘inzamelvergoedingen’ die de verenigingen ontvangen
voor de inzet van hun vrijwilligers die de achter wagen meehelpen met inzameling van oud
papier. De totale kosten van de inzameling zijn hoger, vanwege de inzet van wagens met
chauffeur en de op- en overslag van oud papier. Daarnaast zal een uitzonderingspositie van
Hilversum om de huidige situatie te handhaven een kostenverhogend effect hebben op de totale
inzameling in de regio.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

W. Groot, ls.

P.I. Broertjes

Bijlage 1 Artikel 41 vragen VVD over oud papier, 8 oktober 2021
Bijlage 2 Verslag AB regio 8 juli 2021
Bijlage 3 Reactie AB regio op zienswijzen 8 juli 2021

