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Motie 23, oud papier

Geachte leden van de raad,

Tijdens de Begrotingsraad van l-0 november 2OI7 nam uw raad een motie aan
waarin het college wordt opgeroepen de subsidie oud papier te handhaven voor
2018. Aan deze motie is tijdens de vergadering van 20 mei2019 toezeggingLg/57,
informeren over motie 23 oud papier, toegevoegd.

Metdeze brief willen wij u informeren overde uitvoeringvan de motie in de jaren
2Ot7 -2020 en willen wij u tevens vragen om motie 23 en toezegginglg/SL van de
agenda te halen.

Voorgeschiedenis
ln de financiéle kadernota2OL6-20I9 is besloten tot het stopzetten van de
vergoeding oud papier aan scholen en verenigingen. De opgenomen bezuiniging
omhelsde het bedrag van € 15.500. De gedupeerden waren echter te laat ingelicht,
waardoor de beslissing om geen extra vergoeding meer uit te betalen voor veel
betrokken scholen en verenigingen redelijk onverwacht kwam. ln de
collegevergadering van 22 maart 20L6 is besloten om voor 20L6 nog éénmaal een
extra vergoeding te verstrekken. De verstrekte vergoeding is voor het jaar 2OL7

ongeveer € 11-.000,-

ln het coalitieakkoord van de VVD, CDA, PvdA en LPL voor het bestuur van
Leiderdorp 2016-2018 is aangegeven dat voor 2017 dat de subsidie op oud papier
wordt gehandhaafd. Het voorstel was om dit bedrag te dekken uit de algemene
reserve. Tevens is aangeven dat voor oud papier geldt dat voor 201.8 en verder is

afgesproken dat het college een voorstel uitwerkt om maatschappelijke
verenigingen en organisaties die een actieve rolvervullen bij afualscheiding of -
inzameling een mogelijkheid te creëren een vergoeding van de gemeente te krijgen
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Uitstel beslissing omgekeerd inzamelen
Het voorstel om maatschappelijke verenigingen en organisaties een actieve rol te
laten vervullen bij afualscheiding of -inzameling is in 20L9 echter nog niet verder

uitgewerkt, omdat de beslissing om wel of niet omgekeerd inzamelen in te voeren

uitgesteld is tot eind 201"9. ln de collegevergadering van 2 juli 2019 ís besloten om

de vergoeding voor ingezameld oud papier over 2019 in 2O2O in het geheel uit te
keren.

Coalitieakkoord 2020 - 2022
Door wereldwijde ontwikkelingen in de papiermarkt in de periode 2OL9 -2020 ziin

de kosten structureel hoger geworden dan de baten. De verenigingen, scholen en

kerken krijgen hierdoor geen opbrengsten meer uÍtgekeerd. ln het coalitieakkoord
van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie - SGP voor het bestuur van Leiderdorp2O2O -

2022is aangegeven dat de gemeente blijft stimuleren dat organisaties in het dorp

afualstromen, zoals oud papier, blijven inzamelen. Tijdens de vergadering van 17

maart 2020 is het college akkoord gegaan met het voorstel dat de vergoeding voor

oud papier van € 36,- per ton ingezameld oud papier in 2O2O en 2O2t gehandhaafd

blijft. Tijdens deze periode zal er een nieuwe regeling opgesteld worden. ln de

eerste helft van 2A2tzal het voorsteldat bij deze nieuwe regeling hoort, behandeld

worden in de gemeenteraad. Vanaf l januari 2022 zou de nieuwe regeling voor
vergoedingen omtrent papierinzameling ín moeten gaan.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

3"c ha
H. Romeijn
secretaris

Driessen-Jansen

burgemeester

-2-


