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Besluitvorming 

Status 

 

Embargo 

 

:   openbaar 

  geheim, want . . . . . . . . 

  nee 

  ja 

   

Afgestemd met 

 

: Intern afgestemd met cluster communicatie en bedrijfsvoering.  

Raad 

 

:   ja, beeldvorming 

  ja, oordeels- / besluitvorming 

  ja, informeren via Informatienota in leesmap 

   

Vermelding op 

openbare 

besluitenlijst 

: Senioren Veldhoven heeft vragen gesteld over de oud 

papierinzameling. De fractie vraagt het college of de lage papierprijs 

van dit moment gevolgen heeft voor de vergoedingen die 

verenigingen krijgen voor de inzameling van oud papier. Het college 

antwoordt dat de lagere oud papierprijs geen gevolgen heeft voor de 

verenigingen omdat met hen een vaste vergoeding is afgesproken 

met een jaarlijkse indexering. 

   

 
 

 

  

Samenvatting : Op 31 januari heeft Senioren Veldhoven met een artikel 42 brief het 

college vragen gesteld over de oud papierinzameling. Aanleiding 

hiervoor zijn signalen uit de media dat de oud papierinzameling in 

een financiële dip zit waardoor verenigingen minder opbrengsten 

zouden ontvangen. Een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de 

verenigingscontributie omhoog moet. De fractie vraagt of het 

college bekend is met de ontwikkelingen in de oud papier branche, 

of signalen heeft ontvangen dat verenigingen mogelijk afhaken en 

of er een garantiebedrag met de verenigingen is of kan worden 

afgesproken.     

 

Beslispunten : 1. De artikel 42-vraag van Senioren Veldhoven over de oud 

papierinzameling te beantwoorden met bijgaande conceptbrief. 
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Adviesnota college 

Beantwoording artikel 42 brief Senioren Veldhoven inzake oud 
papierinzameling  
 

Beslispunten 

 

1. De artikel 42-vraag van Senioren Veldhoven over de oud papierinzameling te 

beantwoorden met bijgaande conceptbrief.   

 

Inleiding 

 

Op 31 januari ontving het college een artikel 42 brief van Senioren Veldhoven inzake 

de oud papierinzameling. Aanleiding hiervoor zijn signalen uit de media dat de oud 

papierinzameling in een financiële dip zit. De fractie stelt in haar brief dat de 

vraagmarkt vanuit China is weggevallen en inzamelbedrijven kunnen verenigingen die 

papier aanbieden, nog amper een vergoeding aanbieden. Doordat een deel van de 

verenigingsactiviteiten worden bekostigd uit de opbrengst van oud papierinzameling 

zou, door het gedeeltelijk wegvallen van de vergoeding, de verenigingscontributie 

mogelijk verhoogd moeten worden wat gevolgen zou kunnen hebben voor het aantal 

leden. Een ander gevolg van de lage papierprijzen zou kunnen zijn dat verenigingen 

niet meer gemotiveerd zijn om oud papier op te gaan halen waardoor er een sociale 

activiteit weg valt. Papierinzamelbedrijven zouden dan betaalde krachten het papier 

moeten laten ophalen wat uiteindelijk doorbelast zal worden aan de gemeente.  

Senioren Veldhoven vraagt aan het college of hij bekend is met de ontwikkeling in de 

oud papier branche, of het college al signalen heeft ontvangen van verenigingen die 

mogelijk afhaken en of er al een regeling is, of eventueel ingesteld kan worden, 

waarin een garantiebedrag met verenigingen is of wordt afgesproken. 

 

In de antwoordbrief wordt aangegeven dat verenigingen een vaste vergoeding per 

ingezamelde kilo papier krijgen. Dit is in collegevoorstel in juni 2007 is vastgesteld. 

Destijds is besloten om verenigingen een vaste vergoeding te geven wat jaarlijks 

geïndexeerd wordt conform de CBS-indexatie voor huishoudens. Hierdoor hebben de 

lage papierprijzen van dit moment geen invloed op de vergoedingen die verenigingen 

ontvangen. Het college heeft hierdoor ook geen signalen ontvangen van verenigingen 

die mogelijk afhaken omdat de vergoeding te laag zou zijn.  

 

Relevante (wettelijke) beleidskaders 

 

Reglement van orde van de raad, artikel 42  

 

Beoogd effect 

 

De raad in staat stellen zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegen-

woordigende rol op een goede manier uit te voeren.  
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Argumenten 

 

1.1 Een artikel 42 brief moet binnen de behandeltermijn beantwoord worden door het 

college. 

De behandeltermijn van een artikel 42 brief is 30 dagen. Door de vakantieperiode is 

de brief in de collegevergadering van 3 maart vastgesteld, enkele dagen na 

behandeltermijn. De fractie is hierover geïnformeerd.  

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

Aan dit advies zijn geen kanttekeningen of risico’s verbonden.  
 

Financiën 

 

Als gevolg van de artikel 42 brief zijn er geen financiële consequenties.  

 

Communicatie en samenspraak 

 

Het besluit publiceren we op de openbare besluitenlijst van het college. De 

antwoordbrief gaat via de griffie standaard naar de steller van de vragen en naar de 

lokale en regionale media. Daarnaast vindt publicatie plaats op het RIS.  

 

Uitvoering / planning 

 

Na vaststelling door uw college stuurt de griffie de brief naar Senioren Veldhoven. Het 

onderwerp wordt geagendeerd voor de eerst mogelijke raadsvergadering.  

 

Bijlagen 

 

1. Artikel 42 brief Senioren Veldhoven inzake oud papierinzameling; 

2. Antwoordbrief aan Senioren Veldhoven.  
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