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Beslispunten 
1. in te stemmen met de nieuwe "Bijdrageregeling oud papier 2009 van de gemeente 

Scherpenzeel" 
2. de Bijdrageregeling oud papier, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juni 1995, in te 

trekken. 
 
Inleiding   
Op 15 mei 2008 heeft de gemeenteraad besloten tot invoering van een blauwe container 
voor de inzameling van oud papier. De verenigingen blijven bij de inzameling betrokken 
en stellen vrijwilligers beschikbaar als beladers van de vuilniswagens. Hiervoor ontvangen 
zij een vergoeding die door het college bij besluit van 16 december 2008 is vastgesteld op 
€ 0,04 cent per kilo. Voor de brenglocatie (alleen nog bij de Dorpsbeuk) blijft de bestaande 
vergoeding € 0,02 van kracht. 
 
 
Beoogd effect 
De bijdrage voor de verenigingen die oud papier inzamelen vast te stellen 
 
 
Argumenten 
1. vergoeding voor geleverde arbeid vaststellen 

Oud papier wordt vanaf  mei 2009 met behulp van blauwe minicontainers huis aan huis 
ingezameld. De gezamenlijke verenigingen zorgen op de 3e zaterdag van de maand 
voor 12 vrijwilligers die ongeveer 4 uur met de vuilniswagens meegaan om de contai-
ners te ledigen. Voor het beschikbaar stellen van deze mankracht ontvangen de vereni-
ging een financiële vergoeding  

 
 



-2- 

  

Financiële toelichting 
Als gevolg van de aanbesteding ontvangt de gemeente € 62,50 per ton ingezameld oud 
papier. De vergoeding aan de verenigingen wordt volgens het voorstel € 40,00 per ton. Het 
overblijvende restant en de kosten die we in de oude situatie als bijdrage aan de 
verenigingen betaalden dekt de kosten van de vuilniswagens met chauffeurs.     
 
 
Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, 
 
 
 
A.J.E. van der Werf-Bramer J.J.H. Colijn-de Raat 
secretaris   burgemeester 
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Agendapunt : 09-X-06 

Kenmerk : VROM/AvE      

 
Onderwerp: Bijdrageregling oud papier 2009 van de gemeente Scherpenzeel 
 
 
De raad van de gemeente Scherpenzeel, 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 augustus 2009, 
 
 
 

besluit 
 
1. in te stemmen met de nieuwe "bijdrageregeling oud papier 2009 van de gemeente 

Scherpenzeel" 
2. de Bijdrageregeling oud papier, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juni 1995, in te 

trekken. 
 
 
BIJDRAGEREGELING OUD PAPIER 2009 VAN DE GEMEENTE SCHERPENZEEL 
 
Artikel 1  Oud papier 
In deze bijdrageregeling wordt verstaan onder oud papier: het oud papier en karton dat 
vrijkomt bij huishoudens, dat binnen de grenzen van de gemeente Scherpenzeel is opge-
haald c.q. ingezameld 
 
Artikel 2 Toekenning bijdragen 
Bijdragen worden uitsluitend verleend aan plaatselijk gevestigde kerken, scholen,  
ouder-/medezeggenschapscommissies van scholen, verenigingen en instelling met een so-
ciaal, caritatief en/of cultureel doel.  
 
Artikel 3 Wachtlijst 
(nieuwe) Verenigingen/instanties die in aanmerking willen komen om oud papier en karton 
om te halen, worden na schriftelijke aanmelding op een wachtlijst geplaatst. 
 
Artikel 4 Deelnemers 
Bij beeindiging van deelname door een vereniging aan het ophalen van oud papier en kar-
ton komt degene die bovenaan de wachtlijst staat in aanmerking het oud papier en karton 
op te halen. 
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Artikel 5 Toestemming inzameling 
De genoemde instanties dienen voor het inzamelen van oud papier te beschikken over een 
vergunning op grond van de "Afvalstoffenverordening". 
 
Artikel 6 Te overleggen bescheiden 
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen dient maandelijks een factuur en/of rappor-
tage te worden overgelegd van de ingezamelde hoeveelheden oud papier per wijk en de 
naam en adres van de afnemer van het oud papier. Daarbij dienen gedateerde weegbonnen 
te zijn gevoegd en de opbrengst van de ingezamelde hoeveelheid. Indien van toepassing 
(brenglocatie) een kopie van de betaalde facturen. 
 
Artikel 7 Niet verlenen van de bijdrage 
Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage niet toekennen indien blijkt dat de instel-
ling voor de berekening van de bijdrage onjuiste gegevens verschaft. 
 
Artikel 8  Hoogte bijdrage 

Brenglocatie 
1. De bijdrage wordt verleend als aanvulling op de oud papierprijs tot maximaal  

€ 0,02 per kilogram. Wanneer de instellingen meer dan € 0,02 ontvangen van de 
papierverwerker dan wordt dus geen bijdrage verstrekt. Indien de oud papier-
prijs minder dan € 0,00 bedraagt en de instellingen dus aan de verwerker moe-
ten betalen, dan wordt de maximale bijdrage van € 0,02 per kilo gram verhoogd 
met de door de inzamelende instellingen aan de papierverwerker verschuldigde 
kosten. 
 
Huis aan Huis inzameling met minicontainers 

2. Er wordt een vaste bijdrage verleend van € 0,04 per kilogram ingezameld oud 
papier aan de instellingen die oud papier inzamelen met behulp van minicontai-
ners. 

3. De in lid 1 en 2 genoemde vergoeding worden jaarlijks geïndexeerd met de 
NEA-prijsindex voor het eerst op 1 januari 2010.  

4. Burgemeester en wethouders betalen de bijdrage aan de verenigingen uit na af-
loop van enig kalenderkwartaal. 

 
Artikel 9  Niet voorzien 
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders. 
 
Artikel 10  Inwerkingtreding 

1. Deze Bijdrageregeling oud papier 2009 van de gemeente Scherpenzeel treedt 
inwerking op de achtste dag na die van haar bekendmaking. 

2. op dat tijdstip worden ingetrokken: de Bijdrageregeling oud papier, vastgesteld 
bij raadsbesluit van 29 juni 1995, alsmede de daarop volgende wijzigingen. 

 
Artikel 11  Bijdrageregeling 
Deze verordening wordt aangehaald als: Bijdrageregeling oud papier 2009 van de gemeen-
te Scherpenzeel. 
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Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 1 oktober 2009 
 
 
 
 
E. Hoogstraten   J.J.H. Colijn-de Raat 
griffier     voorzitter 


