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In een brief van 27 januari 2021, stelt de fractie van D66 een aantal vragen over de 
vergoeding voor het inzamelen van oud papier aan de vrijwilligersorganisaties na de 
invoering van de papiercontainer in de bebouwde kom. Hieronder vindt u de gestelde vragen 
met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende antwoorden. 
 
Aanleiding voor de vragensteller 
Tijdens de presentatie over het concept Grondstoffenplan op 14 januari heeft u aangegeven 
dat u ook voor de inwoners in de bebouwde kom een papiercontainer wil invoeren voor het 
aan huis inzamelen van oud papier. Daarnaast is het de bedoeling om ondergrondse 
papiercontainers te installeren nabij hoogbouw. 
Daarnaast is in het AD/AC van 14 januari aangegeven dat de gemeente Amersfoort geen 
subsidie meer zal betalen via de gegarandeerde prijs aan verenigingen die oud papier 
inzamelen. 
 
 
Vragen 

1. Is de situatie in Leusden vergelijkbaar met de situatie in Amersfoort? Betaalt Leusden 
aan verenigingen die oud papier inzamelen een gegarandeerde minimumprijs? 

2. Zo ja, hoeveel bedraagt het jaarlijkse tekort van de gemeente op dit door 
verenigingen ingezamelde oud papier? 

3. Gaat u deze wijze van inzameling via verenigingen continueren, na invoering van de 
nieuwe oud papier containers?’’ 

 
 
 
 
 
Antwoorden 

1. Ja, de gemeente Leusden betaalt aan de vrijwilligersorganisaties die papier 
inzamelen een garantievergoeding van € 0,04 per kg. Daarnaast hebben we een 
aanvullende regeling die ervoor zorgt dat de vrijwilligersorganisaties een aanvullende 
vergoeding krijgen als de papiermarkt goed is en de gemeente een hoge vergoeding 
krijgt voor het oud papier.  
 

2. In onderstaande tabel staan de kosten en vergoedingen voor het oud papier over 
2019 (gegevens afkomstig van de AVU). De totale kosten voor het inzamelen van 
oud papier bedroegen € 91.041. De vrijwilligersorganisaties hebben samen € 11.480 
ontvangen. De aanvullende vergoeding is niet uitgekeerd vanwege de lage 
marktprijs. 
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Financieel overzicht oud papier 2019  

Hoeveelheid ingezameld door gemeente 2019  1.611 ton 

Hoeveelheid ingezameld door vrijwilligersorganisaties  287 ton 

Hoeveelheid kosten inzameling € 225.058 

Kosten garantie-vergoeding vrijwilligersorganisaties € 11.480 

Kosten aanvullende vergoeding vrijwilligersorganisaties € 0 

Opbrengsten marktprijs € 103.828 

Aanvullende vergoeding Peute € 41.669 

Totale kosten € 91.041 

Totale kosten zonder garantie-vergoeding vrijwilligersorg. € 79.561 

 
3. Tegelijk met de invoering van de minicontainer voor de huis-aan-huis inzameling van 

oud papier is er ook een kleine wijziging in het vergoedingensysteem voor de 
vrijwilligers. In het Grondstoffenbeleidsplan is de onderstaande tekst opgenomen 
over de vergoeding voor het inzamelen van oud papier aan de 
vrijwilligersorganisaties. 

 
De vrijwilligersorganisaties die het oud papier inzamelen met een verzamelcontainer 
krijgen hiervoor een vaste vergoeding van 4 cent per kg. Daarnaast krijgen ze een 
aanvullende vergoeding van de gemeente als de markt voor het oud papier gunstig is. 
Aangezien de markt voor oud papier momenteel zeer laag is en naar verwachting de 
komende jaren laag blijft, passen we voorlopig geen aanvulling toe. Dit voorkomt loze 
administratie. De vrijwilligersorganisaties krijgen wel de garantieprijs van 4 cent via de 
AVU regeling. Mocht de papierprijs in de toekomst weer gaan stijgen dan passen we 
weer een aanvulling toe. 
 
De opbrengsten voor de papierinzameling is voor veel vrijwilligersorganisaties een 
onmisbare bron van inkomsten. Zo financiert de muziekvereniging DWS er o.a. 
uniformen en muziekinstrumenten van. In bijgevoegde brief zetten zij uiteen wat DWS 
doet met de vergoeding en hoe belangrijk deze vergoeding voor de vereniging is. 
DWS doet, net als de andere vrijwilligersorganisaties die papier inzamelen, veel voor het 
dorp. Naast de papierinzameling, die goed is voor het milieu, vervullen zij ook en 
belangrijke culturele rol. Deze maatschappelijke waarde heeft het college altijd 
meegewogen bij deze garantievergoeding. 
Mocht deze financiering komen te vervallen dan hebben zij en de andere 
vrijwilligersorganisaties die papier inzamelen een financieel gat te dichten, een 
alternatieve regeling vanuit de afvalinzameling is er niet. 

 


