
Beste leden van de raad, 

Als lid van het algemeen bestuur Gevulei heb ik de bijgaande antwoorden op technische vragen 

ontvangen.  

Deze stel ik aan de raad beschikbaar voor de behandeling van agendapunt 5 a.s. maandag. 

Met vriendelijke groet,  

Frauke Joester 

150904 

 

Technische vragen bestemd voor de behandeling van agendapunt 5 Stichting Kringloopbedrijf Het 

Warenhuis van de raad van 7 september 2015 

GroenLinks, Frauke Joester 

Is inzamelen van wit- en bruingoed is een wettelijk verplichte taak van de gemeente? 

Ja. Het Warenhuis verzorgt voor de gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude, Leiden, Kaag en Braassem 

en Oegstgeest deze wettelijke taak. 

Wat wordt precies vergoed aan het Warenhuis als de toekomstige stichting deze taak voor de 

deelnemende gemeenten vervuld? 

Het Warenhuis krijgt een momenteel een inzamelvergoeding van € 85,- per ton. 

Hoeveel ton wit- en bruingoed haalde het Warenhuis de afgelopen drie jaar jaarlijks op voor recycling  

(verkoop, materiaalrecycling)? 

2014 1868 ton 

2013 1722 ton 

2012 924 ton 

Wordt de ophaaldienst voor een marktconforme prijs geleverd of zijn de in rekening gebrachte 

kosten hoger/lager dan marktconform?  

De inzamelvergoeding bedraagt € 85,- per ton. Deze vergoeding is onder de kostprijs. 

Indien de kosten hoger/lager zijn, wat is de reden hiervoor? 

De kosten  voor het inzamelen en verwerken van het wit- en bruingoed zijn voor Het Warenhuis 

hoger dan de doorberekende kosten aan de gemeenten. Maar hiervoor kan wel werkgelegenheid 

worden geboden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  

Wat doet Stichting Het Warenhuis met het ingenomen wit- en bruingoed? 

Het Warenhuis kijkt of de ingenomen apparaten nog herbruikbaar zijn of niet. Herbruikbare 

apparaten wordt getest en verkocht. Niet herbruikbare apparaten wordt afgevoerd naar Wecycle. 



Worden de ingenomen apparaten ontmanteld en het materiaal verkocht tegen marktconforme 

prijzen (bijvoorbeeld voor koper, ijzer e.d.)? 

Nee, niet herbruikbare apparaten worden in zijn geheel ter recycling aangeboden aan Wecycle, die 

verder zorgdraagt voor het op verantwoorde wijze verwerken van de apparaten. 

Wat gebeurd met wit- en bruingoed dat niet voor hergebruik geschikt is? 

Zie antwoord hierboven. 

Welke vergoedingen ontvangt Stichting Het Warenhuis voor het doorgeleiden van onbruikbare 

apparaten? 

Het Warenhuis ontvangt van Wecycle een vergoeding van € 85,- per ton voor onbruikbare apparaten. 

Is dit een marktconforme prijs voor koper/ijzer of andere grondstoffen die in de apparaten aanwezig 

zijn? 

Deze vergoeding is conform landelijke afspraken tussen diverse gemeenten en Wecycle. 

Wie zorgt voor ontmanteling en recyclen van materialen uit onbruikbare apparaten conform de 

wettelijke milieuvoorschriften? 

Zie antwoorden hierboven. 

Wie verdient aan de grondstoffen uit onbruikbaar wit- en bruingoed? 

Zie antwoorden hierboven. 

 


