Zwolle, 4 juli 2017

Geachte leden van de gemeenteraad van Zwolle,

Gemeentelijk Grondstoffenplan niet goed voor onze scoutinggroep !

Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding die een bijdrage
levert aan de vorming van de
persoonlijkheid.

SCOUTING NEDERLAND

In paragraaf A1.3 (blz. 14) van het Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP)
wordt aangegeven dat contracten met de huidige verenigingen niet meer
worden verlengd.

 ruim 87.000 leden
 circa 25.000 kaderleden
 38 miljoen leden wereldwijd
 circa 1100 Scoutinggroepen
 beschermvrouwe H.K.H. Prinses
Máxima der Nederlanden

Waarom deze wijziging ? Wat is de noodzaak ? Wij zien geen enkele reden
om de bestaande regeling om zeep te helpen.
De in het GGP gelegde verband tussen vergoeding en inzet van correctors
klopt niet. Daarmee vervalt ook de grond voor de rechtvaardiging van het
voorstel. Beëindiging van de regeling is niet goed voor ons huishoudboekje.
In het verleden (al vanaf 1990) hebben wij zelf met behulp van onze scouts
en onze vrijwilligers in Ittersum en Geren oud papier opgehaald ten behoeve
van recycling. Wij waren dus al lang bezig met ‘circulariteit’. Met de
opbrengsten hebben we een hypotheek kunnen krijgen voor ons clubgebouw
en hebben we geen beroep gedaan om de gemeente noch voor een
financiële bijdrage noch voor een lening noch voor een garantstelling. Tevens
is onze contributie betaalbaar ook voor de laagste inkomensgroepen. Risico
voor ons was altijd de wisselende oud-papierprijs.
In 2009 heeft de gemeente de blauwe containers ingevoerd. In overleg heeft
de ROVA de inzameling van ons overgenomen. De kosten hiervoor werden
betaald uit de opbrengsten. Financieel zouden we er mogelijk op achteruit
gaan, echter 1) door gebruik van de containers was de verwachting dat het
aantal kilo’s zou toenemen en 2) gemeente garandeerde een vaste prijs per
kilogram. Helaas is het aantal kilo’s niet toegenomen, onder andere door de
plaatsing van een oud-papier container in ons ophaalgebied (bij de kringloop)
waarvan de opbrengst naar de Kringloopwinkel gaat. Ook heeft volgens ons
heeft de gemeente of ROVA veel meer overgehouden. Garantieprijs 3 cent
en werkelijke prijs gemiddeld meer dan 7 cent. (In ons topjaar hebben we als
scoutinggroep zelf 159.000 kg. opgehaald)
Nu ontvangen we jaarlijks ca. € 5.000
Vanaf de start van het ophalen door ROVA hebben wij geen vrijwilligers
ingezet. Dit hebben we toen direct al moeten afkopen bij de ROVA.
(ophaaltijden van ROVA kwamen niet overeen met de beschikbaarheid van
ouders). Dus er is geen causaal verband tussen het voorstel in het GGP om
de regeling te beëindigen omdat inzet correctors niet meer nodig is.
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Om onze begroting sluitend te houden hebben we deze opbrengsten echt
nodig, maakt 20-25% uit van de begroting. (We betalen ook nog erfpacht en
OZB aan de gemeente)
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De gemeente heeft als plan een alternatieve regeling te ontwikkelen, zoals
ook door u gevraagd in motie M-34A. Echter dit plan is er niet, er is slechts
een voornemen. U begrijpt wij kunnen niet overleven als er een financieel gat
ontstaat.
Er zijn 3 alternatieven, in volgorde van onze voorkeur:
1. Huidige regeling continueren. (er is geen aantoonbare noodzaak om te
veranderen)
2. Wij gaan net als vroeger zelf weer oud papier inzamelen.
3. De oude regeling stoppen, nadat er met ons een nieuwe regeling is
overeengekomen. Samen maken we de stad, samen willen we een
nieuwe regeling ontwikkelen. Dit heeft echter niet onze voorkeur, want
dat gaat ons als vrijwilligers veel tijd kosten.
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Wij hebben duidelijk gemotiveerd aangegeven dat de reden waarom de
gemeente de regeling wil beëindigen niet valide is. Naar de werkelijke reden
kunnen we slechts gissen.
Dat er een mogelijkheid is om efficiency te bereiken door niet met een
halflege Rova-wagen te rijden geloven wij graag. Omdat dit een besparing
van 30k€ op kan leveren, willen we graag hierover met de gemeente in
gesprek. Daar moeten we als\ verenigingen samen uit kunnen komen.
Wij hebben, in tegenstelling als vele andere verenigingen, geen kantine waar
we winst uit kunnen genereren. Daarom vinden we het ook onacceptabel dat
alle verenigingen kunnen mee doen aan de regeling. Tenzij er genoeg geld
overblijft, nadat bestaande verenigingen gecompenseerd zijn.
Resumé:
Welk probleem moet er opgelost worden ?
Waarom kan het niet bij het oude blijven ?
Wij besteden de tijd van onze (kostbare) vrijwilligers het allerliefst om gave
opkomsten te maken voor de kinderen. Wij zijn onze vrijwilligers heel erg
dankbaar dat zij een deel van hun vrije tijd opofferen om met de kinderen
zulke activiteiten te doen waardoor zij gevormd worden tot betere mensen.
Het behouden van de vrijwilligers (we hebben geen enkele betaalde kracht) is
essentieel om dit werk te kunnen blijven doen. Gedoe en niet scouting
gerelateerd opgelegd werk voor de gemeente reiniging zal zeker vrijwilligers
en leden doen afhaken, met een negatieve spiraal tot gevolg!
Geef de kinderen en de vrijwilligers een plek en blijf scouting mogelijk maken.
Zij kunnen uw steun niet missen.
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ing. Marco ter Haar
Voorzitter van de Vereniging
Chr. Scoutinggroep Indaba
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