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Veldhoven 31-01-2020
Artikel 42 vraag SENIOREN VELDHOVEN aangaande oud papier inzameling

Geacht College,
De laatste tijd komen er steeds meer signalen vanuit de media dat de oud papier inzameling
in een financiële dip zit. De vraagmarkt vanuit China is weggevallen en inzamelbedrijven
kunnen amper verenigingen die papier aanbieden een vergoeding geven. Vanuit het ED van
vandaag het volgende citaat; De opbrengsten zijn de afgelopen iaren heel wat minder
geworden”, beaamt Mieke Hoddenbagh van de Stichting Wijkbelangen Heikant, die de
inzameling voor zes clubs in de Veldhovense wijk coördineert. ,, Voor de verenigingen heeft
dat tot gevolg dat dat zij minder activiteiten kunnen organiseren.” Een deel van de
verenigingsactiviteiten worden bekostigd vanuit het oud papier. Wegvallen van deze
opbrengsten zou kunnen betekenen dat de verenigingscontributie omhoog gaat. Een
mogelijk gevolg daarvan zou kunnen zijn dat ouders het contributiebedrag te hoog gaan
vinden en de kinderen thuis houden.
Een ander gevolg van de lage papierprijzen zou kunnen zijn dat verenigingen niet meer
gemotiveerd zijn om oud papier op te gaan halen. Los van het feit dat ze dan een paar euro’s
mislopen valt er dan weer een sociale activiteit weg. Papierinzamelbedrijven zullen dan
betaalde krachten achter de wagens laten lopen waardoor de inzamelkosten hoger worden.
Bij een volgende aanbestedingsronde zal de Gemeente dat dan financieel merken.
Is het College bekend met de ontwikkelingen in de oud-papier branche?
Heeft het College al signalen mogen ontvangen dat verenigingen daardoor mogelijk
afhaken?
Heeft de gemeente nu al een regeling waarin een garantiebedrag met verenigingen
afgesproken is?
Is het College eventueel genegen om een dergelijk garantiebedrag in te stellen en/of een
dergelijk bedrag aan te passen? Een extra bijdrage aan vrijwilligerswerk stimuleert het
verenigingsleven, een stukje Veldhovens traditie, en is goedkoper dan een betaalde kracht
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