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Geacht college,

Met grote verbazing en ontsteltenis heeft het CDA Veldhoven kennis genomen van de 
intentie van de Gemeente Veldhoven, bij monde van wethouder mw. N. Ramaekers, om de 
kledinginzameling in de toekomst zelf te gaan doen.

Het Vekemans Fonds (opgericht in 1983) haalt middels inzamelingcontainers al jaar en dag 
kleding op en doneert de opbrengsten hiervan aan de Zusters Ursulinen in India voor hun 
goede werk aldaar. Circa C 50.000 per jaar komt uit de opbrengst van de kledinginzameling 
en dit bedrag wil de gemeente, als zij zelf de inzameling ter hand nemen, inzetten om de 
afvalstoffenheffing te verlagen.

Naar de mening van het CDA Veldhoven wordt hiermee deze Stichting en het goede doel 
dat zij dienen de das omgedaan. Het kan naar onze mening niet zo zijn dat participatie van 
onze inwoners op een dergelijke wijze geweld wordt aangedaan. Al deze vrijwilligers die zich 
hiervoor inzetten zorgen naast het realiseren van projecten voor kinderen in India, mede 
voor een geringere hoeveelheid restafval en dus kosten voor de inwoners van Veldhoven.

Omdat de CDA-fractie veel belang hecht aan de voortzetting van de activiteiten van de 
Stichting Vekemans Fonds stellen we u, vanuit artikel 42, navolgende vraag:

^ Wilt u a.u.b. terugkomen op uw intentie om de kledinginzameling binnen Veldhoven zelf 
ter hand te nemen?

Met vriendelijke groet,

Namens CDA-fractie,

Hanny van den Berg, 
Raadslid
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Geachte mevrouw Van den Berg,

In uw brief van 23 september j.l. vraagt u ons terug te komen op onze intentie om de 
kledinginzameling binnen Veldhoven zelf ter hand te nemen. Het was en is echter 
nooit onze bedoeling geweest om zelf de kledinginzameling ter hand te nemen. Ons 
college heeft wel de intentie om de kledinginzameling anders te organiseren en is 
momenteel met verschillende partijen in overleg om deze wijziging vorm te geven en 
voor te bereiden. In uw brief belicht u een deel van onze plannen. Wij willen u hierbij 
graag nader informeren over de achtergronden, de volledige plannen en onze 
argumenten hiervoor.

F 040-25413 95 

E gemeente8veldhoven.nl 

I www.veldhoven.nl

Afvalstoffenheffing
Eind 2007 heeft uw raad bij amendement besloten dat de afvalstoffenheffing een 
kostendekkend tarief moet zijn. De afvalstoffenheffing is daarmee een gesloten 
systeem: alle kosten en opbrengsten worden bij elkaar gebracht en op basis hiervan 
wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing bepaald. Bij het behandelen van het 
grondstoffenplan heeft uw raad daarnaast gevraagd de afvalstoffenheffing zoveel als 
mogelijk te verlagen; bij voorkeur naar nul.

Om de afvalstoffenheffing te verlagen liggen de aangrijpingspunten bij:
4 het voorkomen dat er restafval ontstaat door hergebruik te stimuleren, 

afvalstromen goed te scheiden en de service te verhogen;
4 het verlagen van de kosten van inzameling en verwerking van de afvalstromen; 
4 het verhogen van de inkomsten uit de verschillende afvalstromen.

Vorig jaar is een start gemaakt met een gewijzigde afvalinzameling, waarbij onder 
meer voortaan PMD gescheiden wordt ingezameld in plaats van alleen plastic. Nu 
worden ook andere afvalstromen bekeken.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.
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Kledinginzameling en afvalstoffenheffing
Het Pastoor Vekemansfonds is in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
exclusief aangewezen om de kleding in te zamelen door het plaatsen van 
kledingcontainers in Veldhoven. Het fonds laat de kledingbakken legen door een 
Belgisch bedrijf, waar de kleding ook wordt gesorteerd en vermarkt. Het fonds krijgt 
hiervoor een vergoeding van het Belgische bedrijf die jaarlijks tussen de C 40.000 en 
C 50.000 ligt. De marktwaarde van de kleding ligt echter aanzienlijk hoger. Het 
Pastoor Vekemansfonds ontvangt nu C 0,20 per kilo, terwijl de marktwaarde van 
textiel fluctueert tussen de C 0,45 en C 0,65 per kilo. Deze meeropbrengst wordt 
momenteel verzilverd door het Belgische bedrijf dat de afvalstroom ophaalt en 
verwerkt.

De huidige situatie is historisch zo gegroeid, maar naar aanleiding van de wens om de 
hoeveelheid restafval te verminderen en de afvalstoffenheffing te verlagen nu opnieuw 
bekeken, waarbij we proberen meerwaarde te creëren voor onze Veldhovense 
inwoners. We kijken hiernaar in het licht van de wens naar betere 
scheidingsresultaten, een lagere afvalstoffenheffing, meer service aan de inwoners en 
de mogelijkheden om maatschappelijke participatie van uitkeringsgerechtigden of 
anderszins re-integrerenden op de arbeidsmarkt een plaats te bieden.

Bij de werkwijze met textiel wordt momenteel afgeweken van de afspraken over de 
afvalstoffenheffing, namelijk dat alle opbrengsten van de afvalstroom in de 
afvalstoffenheffing worden verwerkt. Deze gelden komen nu niet bij de inwoners 
terecht waar ze wel thuishoren. Dit is namelijk ook de afspraak die we met de raad 
hierover gemaakt hebben. Als we de textielinzameling binnen de kaders van de raad 
willen organiseren, dan moeten we ook zorgen dat de afspraken en contracten 
voldoen aan de wetgeving en juridische maatregelen nemen.

Herziening subsidiesysteem: stoppen van bijdragen 
ontwikkelingssamenwerking
De raad heeft bij de behandeling van het nieuwe subsidiesysteem in het eerste deel 
van de kerntakendiscussie aangegeven dat het geven van overheidsgeld aan 
ontwikkelingssamenwerking geen kerntaak is van de gemeente Veldhoven. De focus 
van subsidieverlening is vooral gelegd op het creëren van een vitale samenleving en 
het behouden van een prettig woon- en leefklimaat. Subsidies aan organisaties die 
werkzaam zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, zijn dan ook afgebouwd 
en stoppen eind 2016. Dit was onder meer het geval voor het POS, waarvan het 
Pastoor Vekemansfonds ook onderdeel uitmaakt. Het geld dat het Pastoor 
Vekemansfonds nu krijgt van het Belgische bedrijf zien wij als een indirecte subsidie 
van de gemeente Veldhoven. Naar onze mening past dat niet binnen de kaders die de 
raad heeft gegeven voor de kerntaken. Bovendien kan de vraag gesteld worden 
waarom het Pastoor Vekemansfonds hier wel voor in aanmerking komt en andere 
stichtingen die een goed doel behartigen niet. De door het Pastor Vekemansfonds 
geopperde suggestie om 'dan maar' C 50.000 subsidie te geven, is in het huidige 
subsidiesysteem onmogelijk.

Arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Het is onze intentie om de kledinginzameling in te zetten voor de lokale samenleving. 
Wij hebben als gemeente immers ook de taak om banen te scheppen voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zien goede mogelijkheden om de 
kledinginzameling en -verwerking onder te brengen bij Kringloopwinkel De Kempen. 
Het bestuur van de kringloopwinkel geeft aan voor zeker twee uitkeringsgerechtigden 
betaald werk te hebben als zij de kledinginzameling mogen uitvoeren. Hiervan is het 
positieve effect dat Veldhoven voor deze mensen ook geen of lagere uitkeringen hoeft 
te betalen, wat weer ten goede komt aan de bewoners van Veldhoven. Daarnaast
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onderzoeken we ook de mogelijkheid om hiermee stage en werk-ervaringsplekken bij 
de kringloopwinkel uit te breiden.

Het contract met de kringloopwinkel loopt volgend jaar af. Gezien de hoogte van het 
bedrag dat de gemeente aan de kringloopwinkel jaarlijks betaalt, moet dit contract 
Europees aanbesteed worden. Vorig jaar hebben wij de inzameling van diverse 
afvalstromen Europees aanbesteed en in Baetsen een goede samenwerkingspartner 
gevonden. In het aanbestedingsdocument is aangegeven dat textiel en 
kringloopgoederen in de toekomst ook ondergebracht kunnen worden bij de 
opdrachtnemer. Door dit ook daadwerkelijk te realiseren, kunnen we een Europese 
aanbesteding voor de kringloopgoederen voorkomen, waarbij we tegelijk zorgen dat 
de opbrengsten ten goede komen aan de inwoners en er nieuwe werkplekken ontstaan 
in Veldhoven. Daarover zijn wij nu in gesprek met Baetsen, waarbij Baetsen wil gaan 
werken met Kringloopwinkel De Kempen als onderaannemer. Wij hebben het Pastoor 
Vekemansfonds uitgenodigd ook bij het gesprek tussen deze partijen aan te sluiten 
om te kijken of zij onderdeel van de afspraken uit kan gaan maken, maar zij heeft 
geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Opbrengst terug naar alle inwoners
In veel Nederlandse gemeenten wordt de inzameling van textiel aanbesteed. Vaak 
houden die gemeenten (een deel van) de opbrengst zelf. Het is uitdrukkelijk niet onze 
intentie deze gelden toe te voegen aan de eigen begroting. In het systeem van 
Veldhoven komen deze gelden via de afvalstoffenheffing bij de inwoners terecht.
Ook zijn er gemeenten die de kleding door de kringloopwinkel laten verwerken. In 
onze regio zijn dat bijvoorbeeld Bergeijk en Best. Ons voornemen past dus binnen de 
lijn die veel gemeenten doorvoeren.

Pastoor Vekemansfonds
Wij begrijpen heel goed dat deze wijziging voor het Pastoor Vekemansfonds 
consequenties heeft. Het betekent een substantieel jaarlijks verlies aan inkomsten. 
Ambtelijk en bestuurlijk zijn daarom met het bestuur van het Pastoor Vekemansfonds 
gesprekken gevoerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor samenwerking 
zijn. Bij de papierinzameling hebben wij met verenigingen afspraken dat zij 
menskracht inzetten en daarvoor een vergoeding ontvangen, hiervoor werken zij 
samen met Baetsen. Met het Pastoor Vekemansfonds zouden dergelijke afspraken ook 
mogelijk zijn. Een andere optie is dat zij bijvoorbeeld kledingcontainers verhuren of 
verkopen. Wij hebben het bestuur van het Pastoor Vekemansfonds de suggestie 
gedaan om opties te bespreken met Baetsen en Kringloopwinkel De Kempen. Het 
bestuur van het Pastoor Vekemansfonds heeft aangegeven alleen de gemeente als 
gesprekspartner te zien en niet met andere partners te willen overleggen. Het bestuur 
van het Pastoor Vekemansfonds zag nog andere alternatieven die ze graag eerst zelf 
intern wil bespreken. In gezamenlijk overleg hebben wij op 19 juli afgesproken dat het 
bestuur uiterlijk 1 oktober laat weten welke alternatieven zij zien. Op 30 september jl 
hebben wij een brief van het bestuur van het Pastoor Vekemansfonds ontvangen met 
daarin twee alternatieven. Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid van de 
genoemde alternatieven, waarover we op zeer korte termijn communiceren met het 
Pastoor Vekemansfonds.
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Antwoord op uw vraag
Uw brief biedt ons de mogelijkheid om een heldere toelichting te geven. Het mag 
duidelijk zijn dat wij niet de intentie hebben om de kledinginzameling zelf ter hand te 
nemen of deze op de huidige wijze voort te zetten. We willen wel graag bekijken hoe 
het Pastoor Vekemansfonds toch een rol hierin kan spelen en we staan open voor hun 
alternatieven, zolang die niet op gespannen voet staan met de kaders van de raad.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Erik de Ruiter 
secretaris

Jack Mikkers 
burgemeester
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