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Eind december vorig jaar ontving de Raad een afschrift van een brief van de kerken en 
RCL over het stopzetten van de subsidie oud papier. 
Daarin wordt o.a. gesteld dat men op dat moment nog niet door de gemeente was 
geïnformeerd over het stopzetten van deze subsidie.  
 
1.a Heeft het College inmiddels wel officieel per brief de verenigingen op de hoogte  
      gesteld van het stopzetten van de subsidie?  
Ja 
 
1.b En zo ja, mogen wij dan een afschrift ontvangen? 
Zie bijlage (pdf) 
1.c Zo niet, wanneer gaat het College dan wel officieel iedereen informeren? 
N.v.t. 
 
2. Waarom heeft het College niet, na vaststellen van de kadernota vorig jaar (waarin het 
stopzetten van de subsidie oud papier is opgenomen), in de zomer een informeel 
schrijven naar de verenigingen gestuurd, met als waarschuwing dat bij vaststellen van de 
begroting in november 2015, de subsidie per 2016 wordt stopgezet? En vervolgens dit 
officieel in november 2015 aan de verenigingen laten weten? 
 
Door het niet op tijd informeren, hebben de verenigingen met het wegvallen van de 
subsidie, geen rekening met het wegvallen kunnen houden in hun begroting voor 2016. 
Het antwoord op deze vraag staat min of meer in de eerste alinea van de gestuurde 
brief: De uitbetaling van de extra vergoeding van oud papier gebeurde door de firma 
Vliko, dit was contractueel geregeld. Zij hadden daarom de juiste gegevens en 
bestanden waaruit kon blijken wie er een extra vergoeding kreeg. 
 



3. Welke mogelijkheden ziet het college de verenigingen in 2016 te compenseren? 
In de collegevergadering van dinsdag 22 maart jl. is er besloten de scholen en 
verenigingen die in 2015 nog een extra vergoeding kregen voor het inzamelen van oud 
papier in 2016 nog éénmaal te compenseren. Zij zullen voor 2016 hetzelfde bedrag 
ontvangen als wat zij in 2015 uitgekeerd kregen. 
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Gemeentewerken, Logistiek
(071) 5458500

¿enneente
Leiderdorp

St. Sportaocomodatie Alecto
T.a.v. M. Bakker
Torenwacht 142
2353 DC LEEIDERDORP

datum : 7 januari 2016 t

kenmerk : Z/16/024154/46527
bijlage :
betreft : Extra vergoeding inzameling oud papier en karton

Geachte heer, mevrouw,

Door Vliko bent u geïnformeerd over het feit dat de gemeente geen extra vergoeding meer
geeft over het door u ingezamelde oud papier. Dit is door Vliko gedaan aangezien zij ook de
daadwerkelijke vergoedingen aan u uitbetaalde en daardoor over de juiste bestanden
beschikken.
We hebben echter begrepen dat er behoefte bestaat aan een nadere uitleg waarom de
gemeente besloten heeft geen extra vergoeding meer uit te betalen over het ingezamelde oud
papier. Door middel van deze brief leggen wij dit aan u uit.

Tijdens het proces om te komen tot een sluitende begroting voor 2016 - 2019 bleek er
behoefte te zijn aan voorstellen om deze begroting daadwerkelijk sluitend te krijgen. Deze
voorstellen zijn verwerkt in de zogenaamde kadernota. Een van deze voorstellen betrof het
intrekken van de extra vergoeding voor ingezameld oud papier door scholen en/of
verenigingen.
De kadernota is eerst behandeld door het college van burgemeester en wethouders en
daarna ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad is op 7 juli 2015 akkoord gegaan met de kadernota, en deze is hierna
verwerkt in de begroting 2016 - 2019 welke op 6 november 2015 eveneens door de
gemeenteraad is vastgesteld
Het niet uitbetalen van de extra vergoeding voor de inzameling van papier is daarmee dus
definitief geworden.

We begrijpen dat dit voor u een tegenvaller is. Het is echter zo dat de gemeente voor 2016
een nieuw verwerkingscontract voor oud papier heeft afgesloten met Vliko. in dit contract is de
vergoeding voor ingezameld papier significant hoger geworden dan voorheen. Deze
vergoeding is op basis van een marktconform tarief en is gekoppeld aan de daadwerkelijke
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hoeveelheid ingezamefd oud papier/kanon. Dit maakt het verlies van de voormalige extra
vergoeding niet goed, maar betekent ook niet een volledige teruggang van E 36/ton.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnforrneerd,

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

,ifzozo LHéemeqn MZÖçríessenJansen
secretaris burgerbeester
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