
 

 

 

 

 

 
 

 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 

20R.00594 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders   
Datum : 23 juni 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s) : Afval & Reiniging 

Contactpersoon : P. Trommelen 

Tel.nr. : 8430 

E-mailadres : trommelen.p@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Reduceren kosten inzamelen- en verwerken afval 

 

Kennisnemen van: 
De besparingen die wij kunnen of inmiddels al hebben kunnen realiseren om de kostenstijging voor het 
inzamelen van afval te dempen. 
 

Inleiding: 
 

Door het aflopen van bestaande inzamel- en verwerkingscontracten (inzamelen huishoudelijk verwerken 
restafval en GFT) en mondiale en lokale ontwikkelingen (PMD en oud papier) stijgen de kosten voor het 
inzamelen en verwerken van afval. Het zijn ontwikkelingen waar wij geen invloed op hebben. Met 
verschillende Raadsinformatiebrieven en Raadsvoorstellen hebben wij uw raad hierover geïnformeerd of 
bent u betrokken geweest bij de besluitvorming (zienwijze en begrotingswijzigingen van de AVU). 
 

De recente aanbesteding van de verwerking van restafval en GFT door de AVU leidt tot ca. € 151.000 extra 
kosten t.o.v. het meerjarenperspectief 2020-2023. Dit leidt tot een verhoging van de begroting voor het 
inzamelen en afvoeren van afval. Eerder hebben wij aangegeven naar kostenbesparende maatregelen te 
zoeken om de noodzakelijke stijging van de Afvalstoffenheffing te beperken.  
 

In deze Raadsinformatiebrief gaan wij nader in op deze kostenbesparende maatregelen. Een deel van deze 
besparingen hebben wij inmiddels in het meerjarenperspectief 2021-2024 verwerkt. Wij zouden graag 
tijdens het Forum Ruimte van 7 juli 2020 met u in gesprek gaan, alvorens wij besluiten deze bezuinigingen 
door te voeren en te verwerken in de begroting 2021 en volgende jaren. 
1 Besparingen voortvloeiend uit het Grondstoffenbeleidsplan 2019-2022 
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Met ingang van 1 januari 2019 hebben wij het door uw raad vastgesteld Grondstoffenbeleidsplan 2019-

2022 geïmplementeerd. Met dit plan willen wij onze inwoners stimuleren hun afval goed te scheiden en 
zoveel mogelijk herbruikbare afvalstoffen uit het huishoudelijk afval terug te winnen. Op grond van de 
inzamelresultaten kunnen wij de oorspronkelijke verwachte kosten bijstellen.   
 

1a Verwerken restafval en GFT 

Wij zijn bij het opstellen van het meerjarenperspectief uitgegaan van 1.700 ton restafval (inclusief grof 
huisvuil). Op basis van de inzamelresultaten van de eerste vier maanden van 2020 gaan wij nu uit van 
1.425 ton restafval, 275 ton minder. Dit geeft een voordeel van € 40.425 voor de begroting 2021 ten 
opzichte van de begroting 2021 van de AVU voor het verwerken van restafval. 
 

In de eerste vier maanden van 2020 zien wij een stijging van het aanbod van GFT. In de 
meerjarenbegroting gingen wij uit van 1.400 ton. Wij gaan nu uit van 1.575 ton. Dit betekent een ‘nadeel’ 
van € 13.650 ten opzichte van de begroting AVU 2021.  
 

Bovenstaande geeft een voordeel van € 26.775 op de begroting 2021 van de AVU waarin voor het 
verwerken van deze afvoerstromen € 369.650 geraamd is. 
 

maatregel/omschrijving kostenbesparing 

Verwerken 275 ton minder restafval € 40.425 

Verwerken 175 ton meer GFT -€ 13.650 

Totaal voordeel verwerken restafval en GFT € 26.775 

 

1b PMD 

Op grond van het aanbod in de eerste vier maanden van 2020 verwachten wij jaarlijks ca. 310 ton PMD in 
te gaan zamelen. Dit is 100 ton meer dan waar wij in het meerjarenperspectief 2020-2023 vanuit zijn 
gegaan.  
Met ingang van 1 april 2020 zijn wij overgegaan naar de nieuwe Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-

2029. Deze overstap betekent dat wij vanaf april 2020 niet meer verantwoordelijk zijn voor de post-
collection van het PMD. De verwerkingskosten (oorspronkelijk € 108.500/jaar o.b.v. 310 ton) voor PMD 
komen hierdoor te vervallen.  
Wel ontvangen wij nog een inzamelvergoeding van € 261 per ton geaccepteerde PMD. Rekening houdend 
met een historisch afkeuringspercentage van 3%, betekent dit dat wij naar verwachting in 2021          € 
78.300 overhouden gaan aan het inzamelen van PMD, ten opzichte van de eerdere raamovereenkomst.  
Op basis van de  eerdere raamovereenkomst zou dit ca € 57.121 zijn. 
Dit geeft een voordeel van € 21.179 voor het inzamelen van PMD (verwerkingskosten en vergoeding) ten 
opzichte van het meerjarenperspectief 2020-2013. 
 

maatregel/omschrijving kostenbesparing 

Totale besparing a.g.v. nieuwe Ketenovereenkomst 
Verpakkingen 2020-2029 

 

€ 21.179 

 

 

2 Besparingen op de ledigen verzamelcontainers 

Voor het restafval en PMD uit de verzamelcontainers betalen wij aan onze inzamelaar een bedrag per ton 
afgevoerd afval. Wij zijn met onze inzamelaar CyclusNV in overleg getreden over de kosten van het ledigen 
van de verzamelcontainers. CyclusNV heeft hiervoor een nieuwe eenheidsprijs neergelegd die gebaseerd 
is op het aantal ledigingen i.v.p. de afgevoerde tonnen afval. Dit geeft lagere kosten voor het ledigen van de 
verzamelcontainers van restafval en PMD. 
 

2a Ledigen ondergrondse verzamelcontainers restafval   
Door het aanpassen van de eenheidsprijs voor het ledigen van de verzamelcontainers verwachten wij                
€ 18.941/jaar minder uit te geven aan het afvoeren van restafval t.o.v. van de geraamde kosten in het 
meerjarenperspectief 2020-2023. 
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2b Ledigen verzamelcontainers PMD 

Wij hebben dit voorjaar twee PMD-perscontainers geplaatst, bij elke supermarkt één. Deze twee 
perscontainers hebben een dubbele capaciteit t.o.v. de oude PMD-containers. Wij gaan er vanuit nu 
voldoende capaciteit te hebben om het aanbod met deze verzamelcontainers te kunnen verwerken en 
overlast door bijplaatsing tegen te gaan. Wij gaan daarom alle resterende oude PMD-containers uit de hele 
gemeente weghalen. De oude PMD-containers huren wij via de AVU. De huurkosten (€ 3.000/jaar) komen 
hierdoor te vervallen. Deze kosten compenseren de onderhouds- en keuringskosten van de PMD-

perscontainers. Ook voor het ledigen van deze PMD-perscontainers heeft CyclusNV een prijsvoorstel 
gedaan, waardoor wij de kosten voor het inzamelen van PMD met € 10.333/jaar kunnen reduceren. 
CyclusNV is nog aan het onderzoeken of het mogelijk is PMD uit verzamelcontainers gecombineerd met 
het PMD van een andere gemeente af te voeren. Dit zou tot extra kostenreductie kunnen leiden. 
Gesprekken hierover moeten nog met deze betreffende gemeente en de AVU opgestart worden. 
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: 

a. verdeling van het gewicht van de ingezamelde hoeveelheid PMD en de daarbij behorende 
vergoeding, en kwaliteit. 

b. het risico van afkeur van dergelijke gecombineerde vrachten en verlies aan inkomsten 

c. de administratieve last die hieruit voortvloeien.  
 

Mocht dit tot een financieel interessante aanbieding leiden, dan zullen wij hier gebruik van maken. 
 

maatregel/omschrijving kostenbesparing 

Kosten besparing afvoeren restafval uit verzamelcontainers € 18.941 

Kostenbesparing ledigen PMD verzamelcontainers  € 10.333 

Totale kostenbesparing ledigen verzamelcontainers € 29.274 

 

 

3 Kostenbesparingen door aanpassen van geboden service 

Er kunnen inzamelkosten worden bespaard door het aanpassen van het serviceniveau van afvalinzameling 
dat geboden wordt. Het serviceniveau is vaak in het verleden ontstaan terwijl er tegenwoordig  alternatieve 
oplossingen zijn en geboden worden. Door het aanpassen van het serviceniveau in de vorm van reductie 
van de inzamelfrequentie kunnen wij de kosten reduceren voor het inzamelen van GFT en restafval. 
 

3a Reductie inzamelfrequentie huis-aan-huis inzamelen GFT 

In onze gemeente halen we al vele jaren van medio mei tot medio oktober wekelijks huis-aan-huis GFT op. 
In de omliggende gemeenten gebeurt dit niet en wordt het hele jaar door tweewekelijks GFT ingezameld. 
Ook wij willen voorstellen met ingang van 2021 alleen nog tweewekelijks huis-aan-huis GFT in te gaan 
zamelen. Wij gaan ervan uit dat de impact van deze maatregel beperkt zal zijn, omdat:  

a. In de praktijk blijkt een GFT-container van 240 liter groot genoeg te zijn om het GFT van twee 
weken van een huishouden te kunnen herbergen; 

b. Sinds het invoeren van het Grondstoffenbeleidsplan kan kosteloos tuinafval aangeboden worden bij 
de milieustraat. In het verleden moesten inwoners voor deze afvalstroom betalen of hun 
‘strippenkaart’ gebruiken. Daar komt bij dat afvoeren van tuinafval via de milieustraat vanaf 2021        
ca. € 26,50/ton goedkoper is dan het verwerken van GFT;   

c. Inwoners die veel GFT hebben, kunnen een gratis extra GFT-container aanvragen bij de gemeente. 
Tot eind 2019 moest voor een extra GFT-container betaald worden; 

d. In de winterperiode worden sinds enkele jaren bladbakken geplaatst zodat inwoners grote 
hoeveelheden blad hierin kwijt kunnen;  

e. Overlast van insecten of stank komt bij warm weer altijd voor, ongeacht of de GFT-container 
wekelijks of tweewekelijks geledigd wordt.  

f. Er zijn er geen gegevens bekend dat het minder frequent ledigen van de GFT-container leidt tot 
een hoger gezondheidsrisico. 
 

Door te stoppen met de wekelijkse inzameling van GFT kunnen wij € 26.267/jaar aan inzamelkosten 
besparen. De verzamelcontainers (GFT-cocons) blijven het gehele jaar door wekelijks geledigd worden 
zoals nu ook het geval is. 
 



 

 

 

4 

 

maatregel/omschrijving kostenbesparing 

Het hele jaar door tweewekelijks huis-aan-huis GFT inzamelen € 26.267 

 

 

4 Inzamelen oud papier 
Begin 2019 heeft de transporteur van de verenigingen/stichtingen, die ook voor het vermarkten van het oud 

papier zorgdroeg, de samenwerking beëindigd. Hierdoor zijn de verenigingen/stichtingen niet langer 
zelfstandig in staat het inzamelen van het oud papier te organiseren. De gemeente zorgt sinds april 2019 
voor de inzamelvoertuigen en de verenigingen/stichtingen zorgen voor de beladers. Zij ontvangen daarvoor 
een vergoeding van € 45/ton ingezameld oud papier. U kunt hierover lezen in de bijgevoegde notitie 
“Inzamelen oud papier Oudewater”. De kosten voor het inzamelen (huur tractie + vergoeding) van oud 
papier lopen hierdoor op naar ca. € 97.240/jaar (excl. extra organisatiekosten).  
 

Wij hebben in de bijgevoegde notitie verschillende opties voor het ophalen van oud papier op een rij gezet. 
Daarbij hebben wij ook gekeken naar het verschil in kosten tussen werken met vrijwilligers of uitbesteden 
aan een marktpartij. Ook wensen van de verenigingen/stichtingen hebben wij bij het verkennen van de 
opties meegenomen. 
Uit de verschillende opties blijkt dat het inzamelen van oud papier door een marktpartij een structurele 

bezuiniging van ca. € 26.000/jaar geeft ten opzichte van de huidige werkwijze. Uitbesteden is ook 

 € 9.500/jaar goedkoper dan wanneer wij verder gaan op de wijze zoals de verenigingen/stichtingen 
voorgesteld hebben. Deze bedragen zijn exclusief de extra organisatie kosten. 
 

Niet alleen geld speelt een rol. Doordat de gemeente de inzamelvoertuigen huurt, is een nieuwe situatie 
ontstaan waarbij de gemeente oud papier inzamelt met behulp van vrijwilligers van de verenigingen/ 
stichtingen. Deze organisaties ontvangen daar een vergoeding voor. Dit maakt dat de gemeente geen 
subsidieverstrekker meer is, maar inzamelaar met een gezagsverhouding naar de verenigingen/stichtingen. 
Deze gezagsverhouding maakt dat de gemeente vanuit het Arbobesluit een zorgplicht heeft voor de 
veiligheid en gezondheid van de betrokken vrijwilligers. Maar ook de verenigingen/stichtingen hebben een 
zorgplicht voor de vrijwilligers die zij inzetten. Deze verplichtingen dienen goed vastgelegd te worden en de 
gemeente dient toe te zien op de naleving daarvan. De kosten van deze extra ambtelijke inzet schatten wij 
tussen € 4.500 en € 6.500 per jaar. Dit maakt dat het werken met vrijwilligersorganisaties complex is en 
meer ambtelijke capaciteit vraagt dan in het verleden, toen de volledige verantwoordelijkheid voor het 
inzamelen nog bij de verenigingen/ stichtingen lag.  
Bij het werken met een marktpartij ligt deze zorgplicht bij de opdrachtnemer, waardoor de samenwerking 

minder complex wordt en minder organisatie inzet vraagt.  
 

In de onderstaande tabel wordt een kostenvergelijking gemaakt van verschillende mogelijkheden inclusief 
de extra organisatiekosten (€ 5.500 gemiddeld). 
  

 

 

omschrijving 

 

 

kosten 

meer/minder kosten 
t.o.v. meerjaren 

perspectief 2021-2024 

Inzamelen huidige werkwijze  € 102.740 + € 33.060 

Inzamelen oud papier conform voorstel 
verenigingen/stichtingen 

Tegen een vaste vergoeding van € 25.000/jaar 

 

 

€ 84.540* 

 

 

+€ 14.860 

Zaterdag 2 voertuigen, vergoeding € 45/t met 
verenigingen/stichtingen 

 

€ 82.980* 
 

+€ 13.300 

Inzamelen met een marktpartij, op werkdagen  

€ 69.680 

 

€ 0 

 

 * inclusief extra organisatiekosten van gemiddeld € 5.500 
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Mochten wij besluiten de samenwerking met de verenigingen/stichten te stoppen dan bieden wij deze 
partijen nog wel een afbouwregeling aan van twee jaar die gebaseerd is op een percentage van de door 
hen ingezamelde hoeveelheden oud papier in 2019, tegen een vergoeding van € 45/ton. Dit percentage 
betreft voor 2021: 50% en voor 2022: 25%.  
Deze kosten (2021: € 11.879,- 2022: € 5.940,-) worden ten laste gebracht van de afvalstoffen. Deze 
regeling staat uitgebreider beschreven in de bijgevoegde notitie inzamelen oud papier Oudewater. De 
kosten voor deze afbouwregeling zijn niet in het bovenstaande overzicht opgenomen voor de jaren 2021 en 
2022.  
 

Inkomsten oud papier 
In deze tabel wordt geen rekening gehouden met de inkomsten die wij genereren bij het vermarkten van het 
oud papier. Omdat deze kosten voor elke variant gelijk zijn, hebben zij geen invloed op de verschillen in 
kosten tussen de verschillende opties. Wel beïnvloeden deze inkomsten de totale kosten voor het 
verwerken van oud papier van de gemeente. 
Door het inzakken van de markt van oud papier ontvangen wij nu een vergoeding die ca 70/ton lager ligt 
dan begin 2019. Dit geeft een negatief effect op de begroting voor het inzamelen en verwerken van afval. 
Wij hebben de inkomsten voor oud papier daarom o.b.v. de verwachte marktontwikkeling van AVU in het 
meerjarenperspectief 2020-2024 met € 21.360 naar beneden bijgesteld. 
 

5 Toekomstige besparingen 

De bovenstaande besparingen kunnen wij in 2021 al implementeren. Een deel zal nu al effect hebben op 
de begroting, zoals het lagere aanbod van restafval, hogere aanbod van GFT en het kostenvoordeel bij 
PMD als gevolg van de nieuwe Ketenovereenkomst 2020-2029. 
Op de middellange termijn zien wij ook nog besparingsmogelijkheden. Deze mogelijkheden worden nog 
verder onderzocht. Hieronder geven wij hier een overzicht van. 
 

5a Inzamelen restafval 
Restafval wordt nu tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld. Doordat mensen beter afval scheiden en 
minder restafval aanbieden, kan de frequentie van het inzamelen mogelijk teruggebracht worden van 
tweewekelijks naar vierwekelijks (13 inzamelronden per jaar). Ervaringen elders in het land laten zien dat 
het reduceren van de inzamelfrequentie leidt tot een beter scheidingsgedrag door de gebruikers. Als wij 
overgaan naar een vierwekelijkse huis-aan-huis inzameling van het restafval, geeft dit een besparing van 
de inzamelkosten van € 35.007/jaar. 
 

Wij overwegen het invoeren van een vierwekelijkse huis-aan-huis inzameling van restafval op de 
middellange termijn. Zeker gelet op het sterk gedaalde aanbod van deze afvalstroom in de eerste maanden 
van dit jaar. Deze optie wordt ook benoemd in het vastgestelde Grondstoffenbeleidsplan 2019-2022. 
Voordat wij overgaan tot invoering hiervan willen wij de inzamelresultaten van dit jaar afwachten, met name 
de frequentie van het aanbieden van restafval. Wij hebben dan een beter inzicht in de consequenties van 
een dergelijke maatregel. Invoeren van deze besparingsmaatregel voorzien wij daarom niet voor 2022. 
Bij de eerste evaluatie van het invoeren van het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan 2019-2022 komen wij 
hierop terug (Q2-2021). Het ledigingsregime van de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval blijft 
dan ongewijzigd. 
 

maatregel/omschrijving kostenbesparing 

Vierwekelijks huis-aan-huis restafval inzamelen (niet voor 2022) € 35.007 

 

 

5b In eigen beheer inzamelen restafval, GFT en PMD 

Binnenkort starten wij een businesscase om te onderzoeken of het inzamelen restafval, GFT en PMD in 
eigen beheer (in samenwerking met de gemeente Woerden) goedkoper en/of voordelen biedt ten opzichte 
van uitbesteden zoals wij al jaren doen. De businesscase betreft zowel huis-aan-huis inzameling als het 
ledigen van de verzamelcontainers/cocons. Als deze businesscase afgerond is, informeren wij u hierover. 
Afval inzamelen in eigenbeheer kan op z’n vroegst in 2023 vanwege lopende contracten. 
 

 



 

 

 

6 

 

Kernboodschap: 
Door het afsluiten van nieuwe contracten voor het inzamelen en verwerken van afval en mondiale en lokale 
ontwikkelingen, stijgen de kosten voor het verwerken van afval. De hoogte van deze kostenstijging kan 
teruggedrongen worden door een aantal maatregelen.  
Maximaal verwachten wij de kosten voor het inzamelen met € 115.195 te kunnen verlagen ten opzichte van 
de meerjarenraming 2020-2023. En kunnen we de stijging van de kosten voor het inzamelen terugdringen.  
Een deel van deze besparing komt door het scheiden van huishoudelijk afval door de inwoners en het 
terugdringen van oneigenlijk gebruik van de verzamelcontainers voor restafval. Het resterende deel  
behalen wij door het voorzieningenniveau bij te stellen en te stoppen met het inzamelen van oud papier met 
behulp van verenigingen en stichtingen. 
Deze besparingen nemen wij mee met het opstellen van de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 
van de volgende jaren. 
Op de middellange termijn zijn er mogelijk meer besparingen mogelijk door minder frequent restafval huis-

aan-huis in te zamelen (€ 35.007) en in eigen beheer huishoudelijk afval in te gaan zamelen (PM). Hier 
komen wij later op terug. 
De kosten voor een afbouwregeling voor de verenigingen en stichtingen in de jaren 2021 (€ 11.879) en 
2022 (€ 5.940) hebben wij niet in dit overzicht opgenomen. 
 

Financiën 

 

De besparingen voor afvalinzameling worden opgenomen in de begroting 2021 en het meerjaren 
perspectief. Op basis van de totale kosten voor het inzamelen en verwerken van afval wordt de hoogte van 
de Afvalstoffenheffing bepaald. 
 

Vervolg: 
Deze maatregelen worden doorgevoerd in de begroting 2021 en meerjarenperspectief van de volgende 
jaren. 

 

Bijlagen: 
 

Notitie inzamelen oud papier Oudewater, corsanr. 20.006922 

 

 

Secretaris Burgemeester 

  

W. Tempel W. Groeneweg 
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Team Afval & Reiniging 

 

 

Aanleiding 

 

Decennia lang is het oud papier in Oudewater opgehaald door verenigingen en stichtingen*. Zij 
maakten daarbij sinds de jaren ’90 gebruik van een vaste transporteur voor het inzamelen en 
vermarkten van het oud papier. Verenigingen/stichtingen droegen met het inzamelen van oud papier 
mede bij aan het hergebruik van afval, dat anders verbrand zou worden.   
 
In 2018 daalde de prijs die de verenigingen/stichtingen voor het oud papier ontvingen zodanig dat er 
een situatie ontstond waarbij verenigingen/stichtingen aan hun transporteur moesten betalen voor het 
afvoeren ervan. Hierbij ontstond een verschil van mening tussen de verenigingen/stichtingen en de 
ambtelijke organisatie over de interpretatie van de vastgestelde subsidieregeling en de hoogte van het 
aan de verenigingen/stichtingen uit te keren subsidie. Een dergelijke situatie heeft zich in 2009 ook 
voorgedaan. 
 
Begin 2019 gaf de transporteur van de verenigingen/stichtingen aan om economische redenen per 1 
april 2019 te stoppen met transporteren en vermarkten van het oud papier. De 
verenigingen/stichtingen gaven toen aan niet in staat te zijn op een dergelijk korte termijn een andere 
transporteur te vinden. Hierdoor dreigde de inzameling van het oud papier te stoppen. Met het oog op 
het invoeren van het eind 2018 vastgestelde Grondstoffenbeleidsplan 2019-2022 was dit een 
ongewenste situatie.  
Daarnaast hadden de verenigingen/stichtingen een belang bij voortzetting, zij zouden immers 
inkomsten mis lopen.      
 
Naar aanleiding van deze situatie is afgesproken dat de gemeente voor inzamelvoertuigen en voor het 
vermarkten van het oud papier zorgdraagt. De verenigingen leveren de beladers en ontvangen 
hiervoor een vergoeding van € 45/ton opgehaald oud papier. Ook is afgesproken dat de gemeente en 
de verenigingen/stichtingen samen gaan kijken hoe in de toekomst om te gaan met het inzamelen van 
oud papier en het reduceren van de kosten daarvan. Het inzamelen van het oud papier wordt tot dit 
moment volgens deze afspraak uitgevoerd. 
 
Naast het transport en de hoge kosten is nog aantal aandachtspunten aan het licht gekomen. Deze 
aandachtspunten dienen meegenomen worden in een toekomstige werkwijze voor het inzamelen van 
oud papier.   
Een aantal van deze aandachtspunten is niet uniek voor Oudewater, maar spelen bij meerdere 
gemeenten die oud papier ophalen in samenwerking met vrijwilligers. 
 
Deze notitie heeft tot doel de opties voor de gemeente in beeld te brengen om keuzes te kunnen 
maken over de toekomst voor het inzamelen van oud papier, al dan niet in samenwerking met 
vrijwilligers. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* In het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Oudewater 2020 zijn de volgende externe organisaties 
  aangewezen voor het inzamelen van oud papier: 
- FC Oudewater (voorheen OVS) 
- Scouting St. Joris (Oudewater) 
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- Stichting tot Behoud der Godsdienstige Belangen, Hekendorp    
- Stichting Verenigingsgebouwen Hervormde Gemeente Oudewater 
 

 
 

Historie 

 

Al decennia wordt oud papier in de gemeente door lokale verenigingen en stichtingen opgehaald. Na 
de gemeentelijke herindeling (1989) waarbij delen van de gemeente Driebruggen en Snelrewaard met 
Oudewater samengevoegd werden, bestonden er vanuit de verschillende gemeenten verschillende 
regelingen voor het ophalen van oud papier. Op 24 maart 1994 heeft de raad daarom een nieuwe 
‘subsidieregeling oud papier’ vastgesteld.  
Door dat verenigingen/stichtingen oud papier inzamelden droegen zij mede bij aan het hergebruik van 
afval, dat anders verbrand zou worden.  
 
De vastgestelde vergoedingen van de subsidieregeling uit 1994 zijn begin deze eeuw tussentijds naar 
boven bijgesteld naar het huidige niveau. Op 2 februari 2006 heeft de raad een nieuwe regeling 
vastgesteld voor het inzamelen van oud papier; de ‘Subsidieregeling oud papier’.  
De huidige subsidieregeling kent twee vergoedingen, te weten: 

1) Een subsidie voor de vervoers- en/of transportkosten met een maximum van €0,04084/kg 
             (€ 40,84/ton); 

2) Een netto subsidie van € 0,04538/kg (€ 45,38/ton) per kilo aangeboden oud papier. 
 
Sinds begin jaren ‘90 werkte de verenigingen/stichtingen samen met een vaste transporteur die 
inzamelvoertuigen met chauffeur beschikbaar stelde en zorg droeg voor het vermarkten van het oud 
papier. De kosten voor het beschikbaar stellen van de inzamelvoertuigen werden verrekend met de 
opbrengsten van het oud papier. Deze opbrengst werd indien noodzakelijk door de gemeente 
aangevuld tot een bedrag van € 45,38/ton (garantieprijs). Zo hadden de verenigingen/stichtingen een 
gegarandeerde opbrengst voor elke ton oud papier die zij inzamelden. De jaarlijkse bijdrage van de 
gemeente bedroeg in de periode 2016 tot 2018 ca. € 12.000/jaar, gemiddeld ca. € 23/ton  
 
Begin 2018 daalde de vergoeding voor het oud papier die verenigingen/stichtingen van hun 
transporteur ontvingen, zodanig dat zij geld moesten gaan betalen voor het afvoeren ervan. Doordat 
de gemeente garant stond voor een minimale opbrengst van het oud papier, stegen de kosten voor de 
gemeente in 2018 tot € 41.770.   
 
Begin 2019 gaf de transporteur van de verenigingen/stichtingen aan per 1 april 2019, om 
economische redenen, te stoppen met het inzamelen van oud papier. Hierdoor dreigde het inzamelen 
van oud papier in Oudewater stil te komen liggen. 
 
Naar aanleiding van deze situatie heeft op 26 februari 2019 in het bijzijn van de verantwoordelijk 
wethouder een gesprek plaatsgevonden met de betrokken verenigingen en stichtingen. In dit gesprek 
bleek al snel dat de verenigingen/stichtingen niet in staat waren zelf een nieuwe inzamelaar te vinden 
voor het inzamelen van oud papier. Naar aanleiding van dit gesprek is afgesproken dat: 
a) de gemeente vanaf april 2019 voorlopig voor inzamelvoertuigen (evt. met chauffeur) zorgt; 
b) de verenigingen/stichtingen beladers blijven leveren; 
c) de verenigingen/stichtingen een vergoeding ontvangen van € 45/ton ingezameld oud papier; 
d) oud papier via de bestaande contracten van de AVU afgevoerd zou worden en de inkomsten 
             volledig ten goede komen van de gemeente; 
e) er na de zomer gezamenlijk gekeken wordt naar goedkopere inzamelmethoden om de 
             kosten voor het ophalen van oud papier terug te dringen. 
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Regels en voorwaarden ophalen oud papier 
 

De huidige regels/voorwaarden voor het inzamelen van het oud papier zijn vastgelegd in de door de 
raad vastgestelde ‘Subsidieregeling oud papier’ (2006) en het ‘Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 
gemeente Oudewater 2020’. 
In de ‘Subsidieregeling oud papier’ is vastgelegd dat: 

1) Aan verenigingen en instellingen die hiervoor een vergunning hebben een vergoeding 
toegekend wordt voor het inzamelen ten verkoop aanbieden van oud papier aan erkende 
handelaren; 

2) Deze vergoeding bestaat uit: 
a) een subsidie voor de vervoers- en/of transportkosten met een maximum van €0,04084/kg 

                   (€ 40,84/ton); 
b) een netto subsidie van € 0,04538 per kilo aangeboden oud papier (€ 45,38/ton). 

 
In het ‘Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Oudewater 2020’ is o.a. opgenomen dat: 

a) FC Oudewater, Scouting St. Joris, Stichting tot Behoud der Godsdienstige Belangen, 
Hekendorp en Stichting Verenigingsgebouwen Hervormde Gemeente Oudewater 
aangewezen zijn om oud papier en karton afkomstig uit huishoudens op te halen (art 2 lid b); 

b) Als inzamelmiddel voor oud papier en karton geldt: bundels van papier en karton aan de 
kanten van de weg (ingeval van inzameling door plaatselijke verenigingen of kerken) of bij het 
Stadserf (art.4, lid 6). 

 
 

Bevindingen bij het inzamelen van oud papier 
 
Omdat het inzamelen van oud papier in het verleden volledig door de verenigingen/stichtingen werd 
georganiseerd beperkte de werkzaamheden voor de gemeente zich tot de administratieve afhandeling 
van de vastgestelde subsidieregeling. Hierdoor behoefde het inzamelen weinig aandacht van de 
ambtelijke organisatie. Hierin kwam verandering toen in 2018 de inkomsten van de verenigingen 
afnamen en daarmee de kosten voor de gemeente toenamen. 
Het afgelopen jaar is gebruikt om meer inzicht te verkrijgen in het inzamelen van oud papier in 
Oudewater. Hierbij kwamen de volgende zaken naar voren: 
 
1) De subsidieregeling wordt niet uitgevoerd zoals bedoeld was.  
De in de subsidieregeling opgenomen netto subsidie (€ 45,38/ton) voor het aangeboden oud papier 
wordt als een garantieprijs gehanteerd. Verenigingen/stichtingen hebben hun opbrengst voor het oud 
papier altijd van de gemeente tot dit bedrag aangevuld gekregen. Waarschijnlijk komt dit omdat de 
transporteur de kosten voor de inzamelvoertuigen met de opbrengsten van het oud papier verrekende 
en niet separaat in rekening bracht.  
Dat het bedrag van € 45,38/ton als garantieprijs gehanteerd wordt is in 2009 aan de raad gemeld. 
 

1) 2) Er wordt oud papier opgehaald bij bedrijven, ook buiten gemeente in Montfoort en in 
2)     Driebruggen. 

Oud papier van bedrijven is bedrijfsafval en mag volgens de Wet Milieubeheer niet door gemeenten 
ingezameld worden. In het door het college vastgestelde Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen is dit ook  
vastgelegd. Bedrijven betalen geen Afvalstoffenheffing, waardoor de kosten voor het ophalen van oud 
papier bij bedrijven ten laste komen van de inwoners. 
  
Opmerking: In de binnenstad is het lastig om onderscheid te maken tussen het aan de weg aangeboden papier dat van 
bedrijven afkomstig is en dat van huishoudens. 
 

3) 3) Twee organisaties hadden een verzameldepot waar inwoners oud papier brachten, waarvan 
4)      één buiten de gemeente (Driebruggen). 

Dit is strijdig met het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen, waarin is opgenomen dat verenigingen/stichtingen 
alleen oud papier op mogen halen dat afkomstig is van huishoudens en aan de kant van de weg wordt 
aangeboden. Alleen de milieustraat is aangewezen als locatie waar men oud papier mag brengen. 
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Opmerking: Sinds begin 2020 wordt er geen oud papier meer opgehaald bij bedrijven buiten de binnenstad en zijn de bij punt 3  
genoemde inzameldepots opgeheven. 

5)  
6) 4) In de bebouwde kom van Oudewater wordt twee keer per maand oud papier opgehaald. In 

het 
7)     buitengebied en de kernen Snelrewaard, Papekop en Hekendorp wordt eenmaal per maand 
8)     oud papier opgehaald. 

 
9) 5) Er zijn beperkt inzamelvoertuigen beschikbaar voor de zaterdag. 

Op dit moment worden de voertuigen beschikbaar gesteld door een lokale transporteur. Vanwege de 
beperkte beschikbaarheid van inzamelvoertuigen en/of chauffeurs wordt nu op zaterdagen een derde 
voertuig van de gemeente Woerden ingezet. De gemeente Woerden heeft momenteel onvoldoende 
voertuigen om de inzameling van oud papier in Oudewater uit te kunnen voeren. 
 

10) 6) De inzamelvoertuigen worden niet efficiënt ingezet, gemiddeld wordt 30% van de  
11)     laadcapaciteit niet gebruikt. 

Elke organisatie heeft vanuit het verleden een eigen inzamelgebied en daarvoor steeds één of 
meerdere voertuigen ter beschikking. Hierdoor wordt 30% van de voertuigcapaciteit niet benut. Deze 
inefficiënte inzet van materieel leidt tot hogere inzamelkosten. 
 

12) 7) Door mondiale ontwikkelingen is de marktprijs voor oud papier ingezakt.  
De AVU ontving in januari 2019 nog € 75/ton. Dit daalde naar € 25/ton in december 2019. 
 

13) 8) Het werk uitbesteden aan een marktpartij en inzamelen op werkdagen is goedkoper dan 
14)     inzamelen m.b.v. vrijwilligers op zaterdag 

De gemeente kan hiermee jaarlijks zo’n € 9.500 besparen, ten opzichte van werken met vrijwilligers 
met een vergoeding van € 45/ton. 
 

15) 9) Het inzamelen van oud papier is de laatste jaren niet kostendekkend geweest. 
De gemeente heeft in de periode 2015 tot 2018 gemiddeld ca. € 23 per ingezameld ton oud papier 
bijgedragen. Vanaf 2018 werd deze bijdrage hoger. 
 

16) 10) De kosten voor het ophalen van oud papier voor de gemeente zijn sinds 2018 fors 

17)       gestegen (zie onderstaande tabel) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

kosten € 13.205 € 12.189 € 10.587 € 41.761 € 87.404 

inkomsten € 0 € 0 € 0 € 0 -€ 29.146 

totaal kosten € 13.205 € 12.189 € 10.587 € 41.761 € 58.258 

 
18) 11)  Het bedrag dat de verenigingen en stichtingen via hun transporteur ontvingen voor het 

       ingezamelde oud papier oud lag in de loop van 2018 45/ton onder de marktprijs. 
Verenigingen/stichtingen hebben hier nooit contact over gezocht met hun inzamelaar. Dit heeft geleid 
tot hogere kosten voor de gemeente. Met de prijsgarantie van de gemeente ontbrak de prikkel voor de 
verenigingen/stichtingen om de marktprijs en de vergoeding die zij ontvingen voor oud papier te 
bewaken. 
 
12) Uitbesteden van inzamelen oud papier aan een marktpartij is goedkoper, tenzij de 
vergoeding aan de verengingen/stichtingen verlaagd wordt tot € 30/ton. 
 
  
Welke opties zijn er? 

 
Vooruitlopend op de overleggen met de verenigingen/stichtingen zijn de volgende opties bekeken: 

1) 1) Verenigingen gaan het inzamelen weer zelf organiseren en krijgen hiervoor een vergoeding conform 
2)     de vastgestelde subsidieregeling. 
3) 2) Doorgaan op de huidige werkwijze; inzamelen met drie door de gemeente beschikbaar gestelde 
4)     inzamelvoertuigen op zaterdag. 
5) 3) Doorgaan met inzamelen met vrijwilligers op zaterdag met twee door de gemeente beschikbaar 
6)     gestelde inzamelvoertuigen. 
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7) 4) Doorgaan met inzamelen met vrijwilligers tijdens werkdagen met twee door de gemeente 
beschikbaar 

8)     gestelde inzamelvoertuigen. 
9) 5) Het werk uitbesteden aan een marktpartij en op zaterdag blijven inzamelen van oud papier.   
10) 6) Het werk uitbesteden aan een marktpartij en op werkdagen oud papier gaan inzamelen. 

 

Wensen van het college 

 
Voorafgaand aan de ambtelijke overleggen met de verenigingen/stichtingen heeft team Afval & 
Reiniging in het college een presentatie over de bevindingen met het werken met de 
verenigingen/stichtingen gegeven. Doel van deze presentatie was het college inzicht te geven in het 
inzamelen van oud papier en om uitgangspunten te formuleren om het gesprek met de 
verenigingen/stichtingen aan te gaan. Naar aanleiding van deze presentatie heeft het college de 
volgende uitgangspunten meegegeven: 
 

a) a. Continuering van inzamelen oud papier. 
b) b. Bij voorkeur met verenigingen/stichtingen. 
c) c. Kosten voor het inzamelen van oud papier terug dringen (-/- € 10.000)*. 

    b. Een nieuwe (subsidie)regeling voor het ophalen van oud papier, die aansluit bij de werkelijkheid. 
d) d. Geen oud papier bij bedrijven ophalen. 
e) e. Geen inzameldepots meer maar alleen nog oud papier ophalen dat aan de kant van de weg wordt 
f)     aangeboden. 
g) f. Toegankelijkheid voor andere ‘verenigingen’ (na 2020). 

 
*  Dit bedrag is gebaseerd op het verschil in kosten per ton voor het inzamelen van oud papier tussen de huidige werkwijze en 

    het volledig uitbesteden hiervan aan een marktpartij, uitgaande van de nacalculatie gegevens die op dat moment beschikbaar 
    waren. 
 

Wat willen de verenigingen en stichtingen? 

 

In het najaar van 2019 en januari 2020 hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met de 
verenigingen. Hierbij zijn de volgende, eerder genoemde, scenario’s besproken: 

1) 1) Verenigingen gaan het inzamelen weer zelf organiseren en krijgen hiervoor een vergoeding conform 
2)     de vastgestelde subsidieregeling; 
3) 2) Doorgaan op de huidige werkwijze; inzamelen met drie inzamelvoertuigen op zaterdag; 
4) 3) Doorgaan met inzamelen met vrijwilligers op zaterdag met twee inzamelvoertuigen; 
5) 4) Op werkdagen ophalen van papier met vrijwilligers; 
6) 5) Stoppen met inzamelen van papier met vrijwilligers en uitbesteden aan een marktpartij. 

 
Voor de verenigingen zijn de opties 1, 4 en 5 niet haalbaar of gewenst. 
 
De verenigingen/stichtingen hebben aangegeven door te willen gaan met het inzamelen van oud 
papier met de onderstaande drie uitgangspunten. De verenigingen/stichtingen zijn niet met 
alternatieve voorstellen gekomen om oud papier tegen lagere kosten in te kunnen blijven zamelen. 
 

1) 1) Inzamelen van oud papier op zaterdag met twee voertuigen. 
De verenigingen zien in dat de huidige werkwijze onnodig duur is. Zij geven aan in onderling overleg 
de beladers van de inzamelvoertuigen te leveren en een verdeelsleutel aan te geven voor de verdeling 
van de vergoeding. 
 

2) 2) Een vaste vergoeding van € 25.000/jaar voor het leveren van de beladers, ongeacht de 
ingezamelde hoeveelheid oud papier en deze vergoeding jaarlijks te willen indexeren. 
De verenigingen geven aan dat de inzamelvergoeding belangrijk is voor hun begroting en daarmee 
invloed heeft realiseren van hun doelstelling(en). De stichtingen hebben zich hier niet over uitgelaten.  
Omdat verenigingen/stichtingen geen papier meer bij bedrijven op mogen halen vrezen zij 100 ton per 
jaar minder oud papier op te halen. Met de huidige vergoeding zouden zij ca. € 4.500/jaar (20%) 
minder inkomsten generen. Daarnaast geven zij aan dat zij sinds 2001 de huidige vergoeding 
ontvangen voor hun inspanningen en zijn zij daarom van mening dat dit bedrag aangepast dient te 
worden. 
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3) Het inzamelen van oud papier ook toegankelijk te maken voor andere organisaties, mits zij 
hun vaste vergoeding van € 25.000 (+ indexatie) blijven behouden. 
 
 

 

 

 

Kantekeningen bij wensen van de verenigingen/stichtingen 

ad 1 Het werken met twee voertuigen vraagt per inzamelronde een langere inzet van de vrijwilligers, 
maar is goedkoper dan de huidige werkwijze met drie voertuigen. De vraag is of de vrijwilligers bereid 
zijn langer te gaan werken dan zij tot nu toe gewend zijn. We hebben het afgelopen jaar gezien dat de 
vrijwilligers dreigde weg te gaan omdat de werkzaamheden door omstandigheden uitliepen.  
Vrijwilligers zijn daadwerkelijk een keer voortijdig naar huis gegaan en de inzamelaar heeft eigen 
personeel in moeten zetten om de werkzaamheden af te ronden. 
 
ad 2  De inzamelresultaten van eerste vijf maanden van 2020 laten zien dat er geen terugval is van 
het aanbod van oud papier dat wordt opgehaald. Een verwachte terugloop zoals de 
verenigingen/stichtingen aangeven, zien wij op korte termijn niet gebeuren. Wel verwachten wij dat het 
aanbod op de langere termijn af afneemt als gevolg van digitalisering. 
Met de huidige vergoeding van € 45/ton keren wij jaarlijks ca. € 23.000 uit aan de 
verenigingen/stichtingen. Het werken met een vaste vergoeding kost ca. € 2.000 per jaar extra en 
neemt door indexering toe. 
Binnen de AVU-gemeenten ontvangen de meeste organisaties die oud papier inzamelen een 
vergoeding tussen de € 35/ton en € 50/ton. Buiten de AVU-gemeenten zien wij vaak vergoedingen die 
tussen de € 25/ton en € 40/ton liggen. De vergoeding die de gemeente Oudewater uitkeert mag 
daarom een redelijk en bovengemiddeld genoemd worden.  
Doordat de verenigingen/stichtingen niet meer in staat zijn het inzamelen van oud papier zelfstandig te 
organiseren, bestaan hun werkzaamheden enkel nog uit het beschikbaar stellen van beladers. Hun 
werkzaamheden zijn hierdoor afgenomen. De gehele logistiek- en administratieve verantwoordelijkheid 
van het ophalen van oud papier, klachtenafhandeling en communicatie ligt bij de gemeente. Dit geeft 
meer werk voor de gemeentelijke organisatie.  
Het bieden van een vaste en/of hogere vergoeding maakt dat de kosten voor het inzamelen van oud 
papier op termijn hoger worden. 
 
ad 3 Dit betekent dat wanneer andere organisaties gaan participeren, de huidige vier 
verenigingen/stichtingen minder werkzaamheden gaan uitvoeren maar daarbij wel dezelfde inkomsten 
blijven generen. Met andere woorden een hogere vergoeding gaan krijgen per ton. Dit terwijl de 
inzamelkosten voor de gemeente dan hoger worden.  
 

 

Uitbesteden aan een marktpartij of doorgaan met verengingen/stichtingen 

 

Om deze vergelijking te kunnen maken moet, geldt op de uitgangspunten dat de 
verenigingen/stichtingen aangegeven hebben dat het door de week inzamelen van oud papier geen 
optie is, omdat zij daarvoor geen beladers kunnen leveren. Op zaterdag zijn echter maar een beperkt 
aantal voertuigen en/of chauffeurs beschikbaar om oud papier in te kunnen zamelen. Daarbij komt dat 
er toeslagen betaald moeten worden aan de chauffeurs voor het werken op zaterdag. Dit geeft hogere 
kosten.   
De AVU heeft ook een contract voor het inzamelen van oud papier. Ofschoon de gemeente Oudewater 
niet heeft deelgenomen aan de aanbesteding van deze raamovereenkomst, kan de gemeente hier wel 
bij aansluiten. Echter heeft de ppdrachtnemer van de AVU (Remondis) aangegeven géén 
inzamelvoertuigen meer beschikbaar te hebben op zaterdagen.  
De huidige door de gemeente ingehuurde lokale firma (Umia) heeft dat wel en is bereid op zaterdag 
door te blijven gaan met het ophalen en afvoeren van oud papier. Umia wil dit blijven doen voor een 
zogenaamde fixed-price, ongeacht het aantal tonnen oud papier dat opgehaald wordt. Dit bedrag 
wordt jaarlijks geïndexeerd.  
 

Beide bedrijven zijn ook bereid op werkdagen oud papier in de gemeente op te halen, met eigen 
beladers, voor een vaste vergoeding. De opdrachtnemer van de AVU vraagt hiervoor een vaste 
vergoeding per ingezamelde ton oud papier. Umia rekent een fixed-price, ongeacht het aantal tonnen 
oud papier dat opgehaald wordt. Uiteraard worden deze vergoedingen jaarlijks geïndexeerd. 
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Het omslagpunt tussen beide aanbiedingen ligt bij ca. 444 ton oud papier. Vanaf deze hoeveelheid is 
de aanbieding van Umia voordeliger.  
 

In gesprekken met marktpartijen blijkt steeds vaker dat zij minder graag met onervaren vrijwilligers 
werken. In een aantal gevallen zijn houding en motivatie van de vrijwilligers hier de oorzaak van, maar 
veelal ook aansprakelijkheid op het gebied van arbeidsomstandigheden speelt hierbij een grote rol. 
Om deze reden zijn landelijk al eerdere samenwerkingsverbanden met vrijwilligers gestaakt. 
Kosten 

 
Zoals eerder aangegeven is uitbesteden aan de markt goedkoper dan de huidige wijze van inzamelen 
met verenigingen/stichtingen. Deze verschillen tussen het werken met vrijwilligers en de verschillende 
marktpartijen zijn afhankelijk van de hoeveelheid oud papier die opgehaald wordt en de wijze waarop 
het inzamelen door de marktpartij verrekend wordt (fixed-price of per ton opgehaald oud papier).   
In de onderstaande tabel worden de meerkosten van het inzamelen met verenigingen/stichtingen t.o.v. 
uitbesteden aan de markt weergegeven, bij verschillende hoeveelheden ingezameld oud papier. 
Hierbij is gekeken naar de gewenste vergoeding van € 25.000/jaar van de verenigingen/stichtingen en 
de huidige vergoeding van € 45/ton. Ter vergelijking zijn de financiële effecten in beeld gebracht van 
het verhogen van de huidige vergoeding naar € 50/ton en het verlagen daarvan naar € 35/ton en € 
30/ton.  
 
De inkomsten voor het oud papier zijn in de onderstaande tabel niet meegenomen. Deze inkomsten, 
die fluctueren als gevolg van marktwerking zijn, bepalen wel het totale kostenplaatje voor de 
gemeente, maar beïnvloeden niet de kosten voor het inzamelen van het oud papier. Ongeacht de 
inkomsten van het oud papier blijven de kostenverschillen tussen het werken met 
verenigingen/stichtingen of uitbesteden aan een marktpartij gelijk. 
 
Kosten inzamelen per jaar, inclusief vergoeding verenigingen/keken, exclusief opbrengst oud papier 

 400 ton 450 ton 500 ton 520 ton 

Inzamelen m.b.v. verenigingen/stichtingen     

zaterdag 3 voertuigen vergoeding € 45/ton 
(huidige werkwijze) 

€ 230/ton € 209/ton € 193/ton € 187/ton 

Zaterdag 2 voertuigen, vergoeding € 45/t € 180/ton € 165/ton € 153/ton € 149/ton 

Zaterdag 2 voertuigen, vaste vergoeding  
€ 25.000/jaar (voorstel 
verenigingen/stichtingen) 

 
€ 198/ton 

 
€ 176/ton 

 
€ 158/ton 

 
€ 152/ton 

     

Zaterdag 2 voertuigen, vergoeding € 50/t € 185/ton € 170/ton € 158/ton € 154/ton 

Zaterdag 2 voertuigen, vergoeding € 35/t € 170/ton € 155/ton € 143/ton € 139/ton 

Zaterdag 2 voertuigen, vergoeding € 30/t € 165/ton € 150/ton € 139/ton € 134/ton 

     

Uitbesteden  aan marktpartij     

Inzamelen tijdens werkdagen € 157/ton € 154/ton € 139/ton € 134/ton 

Inzamelen op zaterdagen € 225/ton € 200/ton € 180/ton € 173/ton 

 

Uit deze tabel blijkt dat het inzamelen van oud papier door een marktpartij tijdens werkdagen 
goedkoper is dan het werken met verenigingen/stichtingen, tenzij deze partijen genoegen nemen met 
en vergoeding van € 30/ton. We moeten hierbij wel rekening houden met een maatschappij die steeds 
meer digitaal gaat werken en op de langere termijn minder oud papier gaat produceren. Met welke 
snelheid dit gaat gebeuren is nu nog niet te zeggen. 
Uit de sorteeranalyse van het restafval van 2019 blijkt echter dat 8% (ca. 140 ton) van het restafval uit 
de gemeente Oudewater nog uit oud papier bestaat. Als gevolg van het nieuwe 
Grondstoffenbeleidsplan 2019-2020 is de verwachting dat deze hoeveelheid minder wordt en meer 
oud papier aangeboden wordt. De inzamelresultaten van de eerste vijf maanden van dit jaar wijzen 
hier al op.  
 
In onderstaande tabel worden de meerkosten voor het inzamelen van oud papier m.b.v. 
verenigingen/stichtingen t.o.v. het inzamelen door een marktpartij op werkdagen inzichtelijk gemaakt.   
 

vergoeding  400 ton 450 ton 500 ton 520 ton 

zaterdag 3 voertuigen vergoeding € 45/ton 
(huidige werkwijze) € 29.200 € 24.750 € 27.000 € 26.000 
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Zaterdag 2 voertuigen, vergoeding € 45/t € 9.200 € 4.950 € 7.000 €7.800 

Zaterdag 2 voertuigen, vaste vergoeding  
€ 25.000/jaar (voorstel verenigingen/stichtingen) € 16.400  € 9.900  € 9.500  € 9.360  
          

Zaterdag 2 voertuigen, vergoeding € 50/t € 11.200  € 7.200  € 9.500  € 10.400  
Zaterdag 2 voertuigen, vergoeding € 35/t  € 5.200  € 450  € 2.000  € 2.600  
Zaterdag 2 voertuigen, vergoeding € 30/t € 3.200  € 1.800-  € 0 €  0  

Arbeidsomstandigheden 

 

Tot 1 april 2019 organiseerden de verenigingen/stichtingen zelfstandig het inzamelen van het oud 
papier. Werkzaamheden waar de gemeente tot die tijd uitvoeringstechnisch niet betrokken bij was. De 
gemeente was slecht ‘subsidieverstrekker’ en niet verantwoordelijk voor de organisatie of arbeids-
omstandigheden tijdens de werkzaamheden. 
Nu worden de inzamelvoertuigen door de gemeente ingehuurd en leveren de verenigingen/stichtingen 
de beladers. Hierdoor ontstaat een gezagsverhouding die maakt dat de gemeente een zorgplicht voor 
de veiligheid en gezondheid voor de vrijwilligers heeft, zoals beschreven in het Arbobesluit. 
 
Ook de verenigingen/stichtingen hebben, omdat zij vanuit publieke gelden het revenu van de 
uitgevoerde arbeid ontvangen, hun verantwoordelijkheden. Men kan hen zien als uitzendbureaus die 
ook weer hun verantwoordelijkheden hebben ten opzichte van de Arbowet. 
 
Er is tot nu toe niets geregistreerd of vastgelegd vanuit de gemeente naar de verenigingen/stichtingen, 
over verantwoordelijkheden die de gemeente maar ook de verenigingen/stichtingen hebben, 
aangaande de arbeidsomstandigheden en de risico’s.   
Het is daarom belangrijk taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het uit te voeren werk 
vast te leggen. De verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van PBM’s (Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen) zoals veiligheidskleding, -schoeisel en handschoenen, registreren van (bijna) 
ongevallen en het geven van een veiligheidsinstructie zijn hierbij van belang. 
 
De gemeente dient deze werkzaamheden en het samenwerken met deze bijzonder groep in de Risico-
inventarisatie & Evaluatie (RI&E)* op te nemen met een Plan van Aanpak. Een van de punten zal 
moeten zijn de controle op naleving van de afgesproken maatregelen en instructies.  
 
Bovenstaande leidt tot extra en nieuwe werkzaamheden voor de ambtelijke organisatie. Deze 
werkzaamheden zijn complex omdat we te maken hebben met vier organisaties en een grote groep 
vrijwilligers dit ingezet kunnen worden, waarbij de gemeente bij elke organisatie moet controleren of de 
gemaakte afspraken nagekomen worden. 
Bij het werken met een marktpartij ligt de verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden bij de 
opdrachtnemer en vraagt dit aanzienlijk minder capaciteit van de organisatie. Het afbreukrisico als 
gevolg van bedrijfsongevallen is bij het werken met een professionele organisatie voor de gemeente 
nauwelijks aanwezig. 
 
* De staatssecretaris van SZW heeft op 29 januari 2020 een brief naar de kamer gestuurd over de wettelijke    
verplichte Risico-inventarisatie & Evaluatie. Hierin geeft zij te kennen dat het ministerie van SZW de handhaving 
hierop zal intensiveren. 
 
 

Verzekering 

 
De gemeente heeft een collectieve vrijwilligersverzekering. Bij de verzekeraar is navraag gedaan of de 
vrijwilligers die bij de inzameling van het oud papier betrokken zijn, ook onder deze verzekering vallen. 
De verzekeraar heeft schriftelijk bevestigd dat dit inderdaad het geval is.  
 
Ook de verzekeraar geeft in zijn reactie aan dat het belangrijk is de taken en bevoegdheden van de 
betrokken partijen goed vast te leggen. De verzekeraar merkt daarbij op dat controle op naleving van 
de gemaakte afspraken en het geven van (veiligheids)instructies door gemeente een belangrijk punt 
is. 
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Financiële risico’s 

 

Doordat de subsidieregeling niet uitgevoerd wordt zoals vastgesteld liggen alle financiële risico’s bij de 
gemeente. Deze risico’s bestaan uit schommelingen van de marktprijs van oud papier of extra 
verwerkingskosten vanwege afkeur van aangeboden partijen oud papier door recent aangepaste 
kwaliteitseisen.  
Deze financiële risico’s voor de gemeente blijven gelijk, ongeacht of men werkt met 
verenigingen/stichtingen of een marktpartij.  
 

Afbouwregeling 

 

Verenigingen en stichtingen hebben meerdere decennia zorg gedragen voor het ophalen van oud papier. 
De inkomsten die zij hieruit gegenereerd hebben komen ten goede aan de verschillende activiteiten die zij 
ontplooien en maken deel uit van hun begroting. Zij hebben dit ook aangegeven. 
Stoppen met het inzamelen van oud papier met behulp van deze organisaties heeft gevolgen voor hun 
begrotingen en daarmee het realiseren van hun doelstellingen. Daarom is het redelijk de betrokken 
verenigingen en stichtingen een afbouwregeling aan te bieden.  
 
Ons advies 

1) De betrokken verenigingen/stichtingen in 2021 en 2022 een tegemoetkoming te geven voor het 
wegvallen van de inkomsten van het inzamelen van oud papier; 

2) Deze vergoeding te baseren op de hoeveelheid oud papier die zij in 2019 ingezameld hebben en 
een percentage van de vergoeding van €45/ton.  

3) Deze vergoeding voor 2021, 50% en voor 2022, 25% van de vergoeding van € 45/ton te laten 
bedragen.  
 

Dit geeft het volgende kostenbeeld: 
 

 
 
 

jaar 

 
 

kosten 
gemeente 

 
 
 

FC Oudewater 

Stichting 
Verenigingsgebouwen 
Hervormde Gemeente 

Oudewater 

 
 

Scouting St. Joris 
Oudewater 

 
Stichting tot Behoud 
der Godsdienstige 

Belangen, Hekendorp 

2021 € 11.879 € 5.200 € 2.795 € 2.557 € 1.327 

2022 €   5.940 € 2.600 € 1.398 € 1.278 €    664 

totaal € 17.819 € 7.800 € 4.193 € 3.835 € 1.991 
 

 

 
 
In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel inkomsten de verschillende verenigingen en 
stichtingen in 2019 hebben gegenereerd o.b.v. de in dat jaar opgehaalde hoeveelheden oud papier. 

 

 
 
 
 

2019 

 
hoeveelheden/ 
     kosten  

gemeente 

 
 
 

FC Oudewater 

Stichting 
Verenigingsgebouwen 
Hervormde Gemeente 

Oudewater 

 
 

Scouting St. Joris 
Oudewater 

Stichting tot Behoud 
der Godsdienstige 

Belangen, 
Hekendorp 

tonnage 527,96 ton 231,12 ton 124,24 ton 113,62 ton 58,98 ton 

bedrag €  23.758 € 10.400 € 5.591 € 5.113 € 2.654 
 

 

 
 

Voor en nadelen werken met verenigingen/stichtingen en/of marktpartijen 
 

Werken met verengingen/stichtingen Uitbesteden aan een marktpartij 
+ inkomsten voor deelnemende 
   verenigingen/stichtingen 

+ goedkoper dan werken met vrijwilligers 
+ eenvoudig om wijzigingen bij inzameling door te  
   voeren 
+ professionele organisatie 
+ vraagt minder ambtelijke inzet (administratie, 
   overleg, financiële afwikkeling)  
+ werken met één partij (eenvoudige afstemming) 
+ heldere Opdrachtgever-Opdrachtnemer 
   verhouding 
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+ Opdrachtnemer is ARBO-verantwoordelijk 

- complexe samenwerking  met vier 
partijen+transporteur 
- werken met vrijwilligers i.p.v. ervaren beladers 
- alleen op zaterdag mogelijk 
- meer inzet ambtelijke organisatie (afstemming, 
  administratie, overleg, financiële afwikkeling, 
  toezicht) 
- ARBO verantwoordelijkheid ligt geheel of gedeeltelijk 
bij 
  gemeente 
- hogere kosten  
- geen ‘eigen’ transportmiddelen beschikbaar 

- geen inkomsten voor verengingen/stichtingen 
 

 

 


