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Geachte meneer, mevrouw, 
 
Op 18 maart aanstaande staat het Grondstoffenplan ter besluitvorming op de agenda van uw Raad. 
Ter voorbereiding hierop is op 14 januari een presentatie over het concept Grondstoffenplan aan uw 
Raad gegeven. Naar aanleiding hiervan en naar aanleiding van een artikel in het AD/AC van 14 
januari, over de inzameling van het oud papier in Amersfoort, zijn schriftelijke vragen gesteld door 
D66 over de inzameling van oud papier door verenigingen in de gemeente Leusden. 
 

Om deze reden vinden wij het belangrijk dat u goed bent geïnformeerd over de inzameling van oud 
papier door verenigingen en scholen in onze gemeente. Daarover informeer ik u met deze brief. 
 

Inzameling oud papier door muziekvereniging DWS 
Al tientallen jaren zamelt Muziekvereniging DWS elke eerste zaterdag van de maand oud papier in, 
waarvan de laatste jaren met containers nabij de sportvelden in Achterveld. DWS vervult hiermee 
een maatschappelijke rol. Daarnaast is het inzamelen van dit oud papier voor DWS een belangrijke 
bron van inkomsten (de laatste jaren circa € 6.000 per jaar). Zeker sinds de jaarlijkse gemeentelijke 
subsidie (€ 10.000) vanaf 2014 is weggevallen. Deze subsidie is vervangen door Fonds 
Samenlevingsinitiatieven. De subsidie die we hieruit (kunnen) aanvragen is ca. € 1.500 - € 2.000 per 
jaar. Daarnaast hebben wij extra sponsors geworven en de contributie verhoogd om de weggevallen 
subsidie deels op te vangen. De opbrengsten van het oud papier kunnen daarmee echter niet zonder 
meer worden gemist. 
 

Onze muziekvereniging verleent aan veel dorpse activiteiten kosteloos en belangeloos haar 
medewerking, zoals Koningsdag, dodenherdenking, Sinterklaas en Sint Maarten. Daarnaast geven wij 
meerdere gratis concerten en verzorgen lessen op de basisscholen in Achterveld. Wij vinden dit leuk 
en belangrijk om te doen, waarbij bij de betrokken organisaties/instanties veelal onvoldoende 
financiële middelen aanwezig zijn. Naast de inzameling van oud papier, vervult DWS dus veel andere 
maatschappelijke rollen, waarmee cultuurparticipatie wordt bevorderd. 
 

De kosten om deze maatschappelijke rollen uit te voeren zijn hoog en bestaan onder meer uit 
(onderhoud aan) instrumenten, uniformen, repetities en uren van docenten en dirigenten. Geen 
probleem, want DWS is een zelfredzame vereniging met actieve en gemotiveerde leden. Echter, 
vragen wij al veel van onze leden, donateurs, vrijwilligers etc. Het is belangrijk hier bij eventuele 
besluitvorming over de inzameling van het oud papier door verenigingen en scholen rekening mee te 
houden. 
 

Vergoeding voor het ingezamelde oud papier 
Onze vereniging krijgt een garantieprijs van € 40,00 per ton voor het maandelijks ingezamelde oud 
papier. Hierbij heeft de gemeenteraad op 17 februari 2016 besloten, en ik citeer hierbij uit een brief 
die we op 22 november 2016 van de gemeente hebben ontvangen, ‘om het “profijtbeginsel” toe te 
passen bij de vergoeding voor oud papier aan inzamelende verenigingen en scholen. Vanaf 1 januari 
2016 geldt de garantieprijs van € 40 per ton, als een ondergrens en wordt aan verenigingen/scholen 
een bonus uitgekeerd van 50% van het verschil tussen de marktprijs en de garantieprijs minus de 
inzamelkosten.’ 
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Bovenstaande betekent dat de gemeente ook een bonus van 50% krijgt uitgekeerd. En de tientallen 
jaren voor 2016 zelfs een bonus van 100%. Pas het laatste jaar is sprake van een dalende prijs voor 
het oud papier. Het alleen vragen naar het jaarlijkse tekort voor de gemeente, zonder ook te kijken 
naar de jaarlijkse opbrengst voor de gemeente van de inzameling van oud papier door verenigingen 
en scholen de afgelopen decennia, is ons inziens daarom te beperkt. 
Tot slot vinden wij het misleidend om de garantieprijs aan verenigingen ‘subsidie’ te noemen. De vele 
activiteiten die wij ondernemen en ondersteunen in Achterveld, zoals hierboven deels genoemd, zijn 
voor onze vereniging immers ook niet kostendekkend. Dit zou betekenen dat wij deze verschillende 
organisaties ook subsidiëren. We zijn daarom ook blij dat veel partijen, in positieve zin, aandacht 
hebben gevraagd voor de inzameling van oud papier door verenigingen tijdens de evaluatie van het 
afvalbeleid in de raadsvergadering van november 2019. 
 

Grondstoffenplan en inzameling papier door DWS 
Voorop staat dat we ons kunnen vinden in de ambitie om het hoeveelheid restafval te verminderen. 
Ook omdat het oud papier dat nu nog in het restafval zit, hiermee tegoed kan komen aan onze 
vereniging. Met deze brief vragen we echter wel aandacht voor de inzameling van oud papier door 
verenigingen/scholen. Reagerend op de presentatie van het concept Grondstoffenplan merken wij 
hierbij het volgende op: 
- We vinden het positief dat de gemeente voor de inzameling van het oud papier naar één keer 

per vier weken wil. Wanneer mogelijk, is het fijn wanneer de inzameling door de gemeente 
afgestemd kan worden op de maandelijkse inzameling van oud papier door DWS op de eerste 
zaterdag van de maand. 

- De inzameling van oud papier door verenigingen en scholen is een goede stimulans om het 
papier te scheiden. Inwoners van Achterveld weten dat ze, mede door hun oud papier, mogelijk 
maken dat het niet stil wordt op straat. Ze krijgen dus écht iets terug voor hun ingeleverde oud 
papier. Dit kunnen wij, eventueel in samenwerking met de gemeente, wel duidelijker 
communiceren. 

- Mede om bovenstaande reden, brengen maandelijks veel Achtervelders met plezier hun oud 
papier bij de containers van DWS. Wij willen daarom voorstellen om niet iedereen automatisch 
een container voor het oud papier te geven, met het risico dat een groot aantal containers bij de 
evaluatie na twee maanden weer wordt ingeleverd. Deze containers zijn immers niet eenvoudig 
te legen in de containers van DWS. Daarnaast bewaren veel dorpsgenoten hun oud papier nu al 
één maand zonder de containers. 
In plaats hiervan stellen wij voor dat inwoners een container op aanvraag thuisbezorgd kunnen 
krijgen. Bijkomend voordeel is dat dit ook veel kosten kan besparen. 

 

Tot slot vatten we graag kort de eerdere inhoud van deze brief samen: 
- Onze vereniging zamelt al tientallenjaren oud papier in, waarvan een groot deel van de 

opbrengsten ook naar de gemeente is gegaan. 
- De opbrengsten van het oud papier voor onze vereniging maakt het mede mogelijk dat wij 

kosteloos en belangeloos medewerking kunnen verlenen aan dorpse activiteiten. 
 

Wanneer u naar aanleiding van deze brief vragen heeft of graag meer toelichting ontvangt, dan 
horen wij dit graag via secretariaat@dwsachterveld.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bart Tolboom 
Secretaris, Muziekvereniging Door Wilskracht Sterk Achterveld 
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