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Informatienota Regionale Textiel Sorteer Centrum informeren
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Informatienota
Inleiding
Gemeenten Staphorst, Westerveld en Zwartewaterland hebben besloten om per 1 april 2019 niet
langer deel nemen in het RTSC.
Het RTSC in Steenwijk is medio 2015 van start gegaan als onderdeel van de kringloopwinkels
Steenwijk-Vollenhove. Het RTSC is opgericht om het textiel van de vier deelnemende gemeenten
Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en Zwartewaterland te sorteren met behulp van medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In 2014 heeft de gemeente richting ROVA het signaal afgegeven om voor het textiel op zoek te gaan
naar een efficiënter en duurzamer inzamelingssysteem. Hierbij is het Kringloopbedrijf SteenwijkVollenhove als mogelijke partner aangedragen. ROVA heeft gesproken met Kringloopbedrijf en
Reshare (destijds de contractpartner van ROVA voor textielinzameling), over de haalbaarheid van een
regionaal textielsorteercentrum. Hieruit is in 2014/2015 het plan ontstaan onder de vlag van het
Kringloopbedrijf een regionaal textielsorteercentrum te realiseren in Steenwijk.
Kernboodschap
In de afgelopen periode is tijdens diverse overleggen met de portefeuillehouders van de vier
deelnemende gemeenten Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en Zwartewaterland uitgebreid
gesproken over de beoogde doelen van de samenwerking met het RTSC. De beoogde doelen van de
samenwerking waren textielhergebruik stimuleren, regiehouden op het sorteren van textiel,
transparantie bij het sorteren en recyclen en het bieden van activeringsplaatsen voor
arbeidsparticipatie. Daarnaast zijn de huidige- en te verwachten ontwikkelingen op de textielmarkt in
de besluitvorming betrokken.
De marktontwikkelingen en het feit dat het niet mogelijk was voor de drie overige gemeenten
structureel benodigde kandidaten voor arbeidsparticipatie aan te kunnen bieden, hebben geleid tot
het besluit dat de gemeenten Staphorst, Westerveld en Zwartewaterland per 1 april 2019 niet langer
deel te nemen in het RTSC.
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Consequenties voor de gemeente
Als Steenwijkerland zijn wij op dit moment in gesprek met het RTSC/Kringloopbedrijf SteenwijkVollenhove om te kijken wat de mogelijkheden zijn om deze arbeidsplaatsen te behouden. Voor
Steenwijkerland is de maatschappelijke waarde van het RTSC groot.
Voor de IGSD is het RTSC een belangrijke eerste stap van een traject richting arbeidsmarkt. Vaak
stromen mensen daarna door naar een leerwerkplek om vervolgens betaald aan de slag te gaan. Bij
het RTSC leert de IGSD de mensen kennen in een werksetting, beoordelen ze hun
werknemersvaardigheden en begeleiden ze hen in het verder ontwikkelen daarvan. Waar eerder het
RTSC vooral werd gebruikt als een plek waar mensen kunnen participeren (en dit werd dan toch ook
wel als voorlopig eindstation gezien/nuttige dagbesteding), wordt dit inmiddels steeds meer als
professioneel instrument in het kader van toeleiding naar arbeid gebruikt.
Communicatie
Met het RTSC is afgesproken dat zij haar werknemers informeert over deze ontwikkelingen en dat wij
uw raad informeren. Ook hebben we afgesproken begin maart over de ontwikkelingen een persbericht
uit te brengen.
Vervolg
In de periode 2015 tot heden is het textiel dat in Steenwijkerland is ingezameld in de ondergrondse
textielcontainers ‘om niet’ aangeleverd aan het RTSC. Dit is gemiddeld per jaar zo’n 300-315 ton
geweest. Dat textiel vertegenwoordigde (ongesorteerd) een waarde van € 130.000.
Voor 2019 en verder zijn er een aantal opties. Belangrijk om te weten is dat deze getallen zijn
geraamd met het oog op de huidige markt. Deze markt verslechtert in financiële zin (minder
opbrengsten ongesorteerd textiel en geen opbrengsten gesorteerd textiel).

Optie: textiel naar RTSC
In dit scenario gaat het textiel ‘om niet’ naar het RTSC. Het RTSC sorteert het textiel door inzet van
mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Het RTSC draagt de kosten voor de inzameling en
vermarkt het gesorteerde textiel. Het RTSC werkt momenteel deze businesscase uit. We weten op dit
moment niet of het RTSC een sluitende businesscase kan presenteren.

Optie: alle textiel via ROVA naar fijnsorteerder in Deventer
Als alle textiel wordt geleverd in Deventer worden de inzamelkosten en de kosten van het transport
naar Deventer naar alle waarschijnlijkheid gedekt door de verwachte opbrengsten.
Eind februari is een vervolggesprek met het RTSC over de toekomst. Uw raad wordt hierover
geïnformeerd.

Besluit
Beslispunt 1
Het college besluit de informatienota vast te stellen en aan de gemeenteraad te verzenden.
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