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Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding die een bijdrage levert aan de
vorming van de persoonlijkheid.
Scouting Nederland
• ruim 87.000 leden
• circa 25.000 kaderleden
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Voorstel nieuw contract inzamelen oud-papier
HKGOPA-1701

• 1.300 Scoutinggroepen
• 40 miljoen leden wereldwijd

Geachte heer Kruizinga, Beste Marco,
De afgelopen maanden zijn wij, het bestuur van scoutinggroep Hopman
Kippers, in gesprek geweest met u en uw collega beleidsadviseur (afval).
Onderwerp was ons contract met de gemeente Zwolle die gaat over de
inzameling van oud-papier in Stadshagen. Dit contract vervalt in april 2018,
tenzij deze door de gemeente wordt opgezegd of verlengd.
Aanleiding en achtergrond
In de gemeente Zwolle wordt al decennia oud-papier ingezameld door
vrijwilligers van diverse verenigingen en stichtingen. Ook onze vereniging,
scoutinggroep Hopman Kippers, kent een lange historie met het inzamelen van
oud-papier. Onze vrijwilligers werden eerst ingezet in de wijk door met platte
wagens het oud-papier in te zamelen en later met containers in de buurt. Voor
deze activiteiten ontvingen wij van de gemeente een passende vergoeding.
Pas later heeft de gemeente Zwolle gekozen voor een nieuwe vorm van oudpapier inzamelen: het gebruik van de blauwe (mini)containers. Met de invoering
van deze blauwe containers zijn met de van oudsher betrokken verenigingen
en stichtingen nieuwe afspraken gemaakt. Deze heeft voor onze scoutingroep
geleid tot een 10-jarig contract. Het oud-papier werd vanaf dat moment
structureel ingezameld met vuilniswagens van de ROVA. Deze werden ook
bemand door onze vrijwilligers. Echter, omdat het voor de ROVA efficiënter
bleek om doordeweeks in te zamelen, werd het voor onze groep (en anderen)
onmogelijk gemaakt om nog vrijwilligers te leveren. Hierdoor ontstond
(ongelukkigerwijs) een onbalans tussen de vergoeding die wij van de gemeente
ontvingen en de prestatie die wij leverden.
Uit de gesprekken die wij met u en uw collega voerden bleek dat deze onbalans
in combinatie met de (lange) duur van het contract niet meer wenselijk was en
op bezwaren stuitte. Daarom zijn wij door de gemeente uitgenodigd om (in
gezamenlijkheid) na te denken over alternatieven die recht doen aan de
bezwaren van de gemeente.
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Omdat het huidige contract met de gemeente voor onze scoutinggroep
K.v.K. Oost Nederland: 08207008
essentieel is hebben wij deze uitnodiging zeer serieus genomen. Immers, het
Beschermvrouwe:
wegvallen van de inkomsten die voortvloeien uit ons contract met de gemeente H.M. Koningin Máxima der Nederlanden
hebben een forse impact op onze scoutingactiviteiten en onze financiële
stabiliteit. Wanneer het verlengen van het bestaande contract, eventueel met
een minder lange doorlooptijd, geen doorgang kan vinden doen wij u het onderstaande
voorstel.

Voorstel
In dit voorstel gaan we uit van een contract van 5 jaar met een verlenging tot 10 jaar. Daar
waar het huidige contract volledig gericht was op de inzameling van oud-papier willen we ons
stapsgewijs, in samenwerking met de gemeente, gaan richten op het verwijderen van
zwerfafval. Hiermee wordt niet alleen invulling gegeven aan een belangrijk maatschappelijk
thema (duurzaamheid) die passend is voor zowel onze scoutinggroep als voor de gemeente
Zwolle, maar biedt het ook perspectief voor beide partijen om zich positief te onderscheiden.
Fundamenteel in ons voorstel is dat de inkomsten zoveel mogelijk op het huidige niveau wordt
behouden. Dit biedt voor ons de noodzakelijke toekomstige stabiliteit.
In die 10 jaar bouwen we het oud-papier in 5 jaar af naar 0%. Gelijktijdig start onze groep
gedurende die jaren met het verwijderen van het zwerfafval. Ons voorstel is om dit te doen
aan de Peterskampweg en langs de dijk en uiterwaarden richting het Westerveldse bos (zie
kaartje). Wij hebben voor deze locatie gekozen omdat dit het gebied is rondom ons
clubgebouw. Wij kunnen hier met ingang van 1 september 2017 mee starten (dus voordat het
contract met de gemeente eindigt).
Overeenkomst A
Jaar 1: 100% oud papier 0% Zwerfafval
Jaar 2: 80% oud papier 20% Zwerfafval
Jaar 3: 60% oud papier 40% Zwerfafval
Jaar 4: 40% oud papier 60% Zwerfafval
Jaar 5: 20% oud papier 80% Zwerfafval
Overeenkomst B
Jaar 6-10: 100% Zwerfafval . Contract B is een verlenging van overeenkomst A.
Financieel
Het nettoresultaat van onze oud-papier inkomsten over 2017 staan aan de basis van ons
voorstel. Dit resultaat is dan de financiële vergoeding die wij jaarlijks (per maand) ontvangen
als tegenprestatie voor de inzameling van het oud-papier en het verzamelen van het
zwerfafval. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.
Uitvoering
Het opruimen van het zwerfafval langs de dijk en uiterwaarden willen we 3x per jaar groots
uitvoeren met de leden en leiding van de Hopman Kippers Groep ondersteund door de
gemeente met materiaal en afvoer. Daarnaast wordt er wanneer we met de speltakken over
de dijk lopen gewerkt volgens het principe: ‘Scout-in Trash-out’. Kortom: als we er toch zijn
ruimen we gelijk op. Dit sluit mooi aan op de slogan van de gemeente Zwolle (‘Mooi Schoon’).
Onze scoutingroep faciliteert de actie vanuit ons eigen gebouw aan de Peterskampweg met
onder meer Koek en Zopie.
Verlenging
Wij stellen voor deze overeenkomst na afloop van contract B steeds met 5 jaar te verlengen.
Graag bespreken wij dit voorstel in detail met u!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van scoutinggroep Hopman Kippers,

Frank Knottnerus
Tel: 0652179043
Email: Frank.knottnerus@outlook.com
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