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Papierverzameling door verenigingen
Schriftelijke vraag van Kernachtig Wijchen
ingediend 22 november 2018
Aanleiding:
Op dinsdag 20 november had Dar een informatieavond (inloop) voor papierverenigingen
georganiseerd. Tijdens deze avond kregen de verenigingen te horen dat het aantal inzamelwijken per 2019 fors zal afnemen (soms zelfs halveren) omdat de rijtijden- en werktijdenwetgeving dit niet meer toelaat.
De verenigingen krijgen in 2019 de volledige betaling echter is het onduidelijk wat dit voor
2020 en de jaren daarna betekent. De meeste van deze verenigingen zamelen al meer
dan 30 jaar papier in voor de gemeente (opdrachtgever). De inkomsten die ze voor dit
werk krijgen, zijn vaak noodzakelijk om contributies op een acceptabel niveau te houden.
Ook is er sprake van dat de verenigingen een contract hiervoor moeten ondertekenen.
Kernachtig Wijchen hecht veel belang aan een goed en financieel gezond verenigingsleven
waarbij papierinzameling van groot belang is.
Vragen:
1. Waarom is de gemeente als contractpartij, voor haar eigen verenigingen, niet zelf met
de verenigingen in gesprek gegaan en heeft ze dit door de uitvoeringsorganisatie Dar
laten doen?
2. Wat wordt de vergoeding vanaf 2020 en is er gekeken naar alternatieve activiteiten
voor de verenigingen?
3. Waarom komt men nu pas, nog geen 2 maanden voor 2019, met deze mededeling?
4. De papierinzameling is maar één onderdeel die Dar voor de gemeente uitvoert echter
een aantal jaren is het gehele dienstverleningspakket van afvalinzameling naar Dar
gegaan.

Wordt dit nu opnieuw door de gemeente bekeken en zo nee, waarom niet?

Heeft Dar gekeken wat er mogelijk is binnen haar eigen bedrijfsvoering door bijvoorbeeld aanpassing van de reguliere werktijden van de chauffeurs (soort ploegendienst) of uitbreiding van het aantal chauffeurs?

Worden de kosten voor de papierinzameling voor de gemeente goedkoper wanneer Dar deze zonder verenigingen doordeweeks / overdag uitvoert?
5. Wat is de inhoud van het te ondertekenen contract en wie zijn de contractpartijen?
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