De gemeenteraad van Wijchen
19 2 24058 Wonen en leefbaarheid
Antwoord op Papierinzameling door verenigingen van de fractie
Kernachtig Wijchen.
Wijchen, 11 december 2018
Geachte leden van de raad,
Kernboodschap
Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen.
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?
Het te kort aan chauffeurs voor het inzamelen van oud papier ‘s avonds en op
zaterdag is een probleem dat alle Dar gemeenten treft. Daarom hebben de
betrokken gemeenten (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en
Wijchen) met elkaar afgesproken dat Dar de lead zou nemen om de
verenigingen te benaderen en te informeren. Regelmatig is er overleg tussen
Dar en de gemeenten geweest om zaken af te stemmen. En natuurlijk waren
wij ook aanwezig bij de informatieavond voor de verenigingen op 20
november.
2. Wat wordt de vergoeding vanaf 2020 en is er gekeken naar alternatieve
activiteiten voor de verenigingen?
Het is nog niet bekend wat de vergoeding over 2020 wordt. In de eerste helft
van 2019 wordt er een visie opgesteld over de inzameling van oud papier
vanaf 2020. Hierbij worden ook mogelijke alternatieve activiteiten voor
verenigingen in beeld gebracht. Bij het opstellen van de visie worden ook de
verenigingen betrokken.
3. Waarom komt men nu pas, nog geen 2 maanden voor 2019, met deze
mededeling?
Dar heeft al langere tijd een capaciteitsprobleem met chauffeurs voor de
avonden en de zaterdag. Tot nu toe heeft zij dat binnen haar eigen
bedrijfsvoering opgelost. Maar nu heeft de onderaannemer die het oud papier
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inzamelt in de gemeenten Druten en Beuningen recent aangegeven dat zij
vanaf 1 januari 2019 hiermee stopt en werd het tekort acuut.
Over het probleem van het tekort aan chauffeurs en aanpak voor de
papierinzameling vanaf 1 januari 2019 hebben wij u via een memo d.d. 10
oktober geïnformeerd. Alle verenigingen zijn begin oktober telefonisch hierover
geïnformeerd.
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?
Dit wordt nu niet opnieuw bekeken. De gemeente Wijchen is sinds 2012
aandeelhouder van Dar en heeft zich verplicht om haar huishoudelijk afval
door Dar te laten inzamelen. En wij kunnen niet zomaar overstappen naar een
andere afvalinzamelaar.
-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?
Dar heeft gekeken wat er binnen haar eigen bedrijfsvoering mogelijk is.
Daarnaast heeft Dar gezocht naar chauffeurs via gemeentelijke
buitendiensten, lokale afvalinzamelaars, loonbedrijven, uitzendbureaus, oud
Dar chauffeurs en papierverenigingen.
-Worden de kosten voor de papierinzameling voor de gemeente goedkoper
wanneer Dar deze zonder verenigingen doordeweeks /overdag uitvoert?
Hierover kan nu geen uitspraak worden gedaan. De kosten van de inzameling
oud papier worden bepaald door de inzamelkosten van Dar, de vergoeding die
wij als gemeenten ontvangen voor het ingezamelde papier en de vergoeding
die de verenigingen ontvangen. De kosten van overdag inzamelen zonder
vrijwilligers is hoger omdat de beladers betaald moeten worden. De opbrengst
van het papier kan per jaar verschillen. En nu is ook nog niet bekend welke
vergoedingen de verenigingen de komende jaren gaan ontvangen.
5. Wat is de inhoud van het te ondertekenen contract en wie zijn de
contractpartijen?
Contractpartijen zijn de individuele papiervereniging en Dar. In het contract
worden de afspraken tussen Dar en de vereniging vastgelegd om de
inzameling van papier goed en veilig te laten verlopen. Daarnaast worden de
afspraken voor de uit te keren vergoedingen vastgelegd.
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