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Aanvullende politieke vragen naar aanleiding van eerste beantwoording 

 

Vervolgvraag 1 (volgend op antwoord 3 eerste vragen): 

Aanvullend heb ik nog een financiële vraag. 

In de bijlage zijn de uitkomsten weergegeven en de effecten daarop bij drie scenario's. 

Voor een goed beeld is echter ook de inkomstenkant nodig, compleet met het beroep op de reserve 

dat moet worden gedaan bij scenario B en C. Hierbij zal een bandbreedte moeten worden genomen 

qua inschatting van hoeveel mensen gaan scheiden en minder aanbieden, ik ga er vanuit dat dit 

echter te berekenen is aangezien u hiervoor bij de kosten reeds aannames heeft gedaan. 

Graag zie ik daarin ook terug hoe dit bij de typen huishoudens wordt neergelegd, kortom, de 

berekening van de aantallen. 

 

Antwoord 1: 

In tegenstelling tot scenario B, wordt in scenario C geen aanspraak gedaan op de reserve. 

 

In scenario B blijft de afvalstoffenheffing voor één- en meerpersoons huishoudens ongewijzigd, dus 

eenpersoons € 176,64 en meerpersoons € 211,76. Alleen als huishoudens de minicontainer voor 

restafval 13x of minder per jaar aanbieden ontvangen zij respectievelijk € 25,- en € 50,- retour. 

Aangenomen dat alle éénpersoons huishoudens de minicontainer 13x of minder aanbieden, vloeit         

€ 165.000 uit de afvalbegroting terug naar deze huishoudens. Als in aanvulling hierop een deel van de 

meerpersoons huishoudens uitkomt met 13x of minder, dan komt ook dit ten laste van de 

afvalbegroting.  

 

In scenario B zijn de initiële inkomsten gelijk aan de huidige situatie, te weten € 4.211.000. In de 

berekening van de kosten voor scenario B is aangenomen dat het scheidingsresultaat tussen dat van 

A en C ligt, i.e. 70%. De kosten voor het instandhouden van scenario B bedragen in dat geval              

€ 3.664.000.  

In de meest extreme situatie waarbij alle huishoudens 13x of minder hun container aanbieden, vloeit 

een bedrag terug naar de huishoudens van € 935.000. Als in deze extreme situatie een bronscheiding 

wordt gerealiseerd van 70%, dan is € 547.000 ( € 4.211.000 - € 3.664.000) beschikbaar voor 

teruggave zonder aanspraak te doen op de reserve. De overige € 388.000 komt uit de reserve. De 

werkelijke verdeling over dat wat uit de begroting komt en uit de reserve is afhankelijk van: 1) het 

aantal huishoudens dat de beloning ontvangt en 2) de mate waarin het bronscheidingsresultaat wordt 

behaald.  

 

In scenario C bedragen de kosten voor het instandhouden van het systeem bij een 

scheidingsresultaat van 75% € 3.474.000. Dit bedrag wordt gedekt wanneer de huishoudens 

gemiddeld € 158,- betaalt. Bij een bedrag van € 4,50 per aanbieding komt dat overeen met 7 tot 8 

keer per jaar de container aanbieden. Voor gebruikers van de ondergrondse containers zijn dat 45 

openingen. 
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Inkomsten als gevolg van het feit dat containers vaker worden aangeboden dan 7 tot 8x per jaar of 45 

openingen vloeien naar de reserve mits het scheidingsresultaat van 75% wordt behaald. Na 

vaststelling van de resultaten (aanbiedingen en bronscheiding) van het eerste jaar kan de initiële 

afvalstoffenheffing á € 125 en/of het variabele tarief door de raad worden aangepast. 

 

 

Vervolgvraag 2 (volgend op antwoord papiervraag D66) 

Wat was de tendens (opbrengsten verenigingen en gemeente) over de afgelopen jaren, zeg 2012 en 

2013? En is er een prognose gemaakt voor 2015? 

 

Antwoord vervolgvraag 2: 

In 2014 is de inzameling in samenwerking met vrijwilligers in Kamerik gestart. Voor die tijd werd er in 

Kamerik eenmaal in de maand papier ingezameld door de verenigingen en daarnaast eenmaal in de 2 

weken door de gemeente. Op het papier dat werd ingezameld door de verenigingen had de gemeente 

geen zicht. De inkomsten hiervan gingen direct naar de verenigingen. In Zegveld was de situatie 

hetzelfde. In de huidige situatie waar in samenwerking wordt ingezameld, heeft de gemeente 

Woerden daarom meer inkomsten dan toen de inzameling nog geheel via verenigingen verliep. 

 

Voor de toekomst is de politieke vraag neergelegd de papierinzameling in samenwerking met meer 

verenigingen te organiseren binnen het beschikbare inzamelmaterieel. In die situatie vloeit een deel 

van de inkomsten naar de verenigingen en als de papieropbrengst op de wereldmarkt onder de € 50 

per ton komt, maakt de gemeente kosten. (deze kosten komen in aanvulling op de inzet van materieel 

en chauffeur) Voor 2014 was de verwachting van AVU dat papier gemiddeld € 85,- per ton zou 

opbrengen. De voorschotbetalingen 2014 waren hierop gebaseerd. Zoals in de eerder gestelde 

‘papiervraag’ aangegeven was de gemiddelde papieropbrengst in 2014 echter € 74,- per ton in plaats 

van € 85,- (verrekening 2015). De AVU heeft voor dit jaar de verwachte papieropbrengst naar 

beneden bijgesteld naar € 70,- per ton 

 Voor de inzameling in samenwerking met verenigingen zijn momenteel 4 geschikte wagens 

beschikbaar. Dit is onvoldoende om heel Woerden in samenwerking met verenigingen op zaterdag in 

te zamelen en dus zal ook een deel in de avonduren moeten gebeuren. (inzameling i.s.m. 

verenigingen kost meer tijd dan door professionele inzamelaars) In de nabije toekomst heeft Woerden 

nog maar één wagen die geschikt is voor inzameling in samenwerking met vrijwilligers. Het 

leeuwendeel van de inzameling zal vanwege de wettelijke eis om te voldoen aan de P90-norm gelet 

op onze steeds ouder wordende medewerkers met mechanische zijbelading gedaan worden.  

 Een prognose voor 2015 en verder is nog niet mogelijk, omdat eerst nog een oproep in de 

Woerdense Courant geplaatst moet worden, waarop geïnteresseerde verenigingen zich kunnen 

aanmelden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt een wijk- en wagenindeling voor de 

geïnteresseerde partijen gemaakt. Onbekend is nog welk deel van het totale aanbod papier, ca. 2.600 

ton per jaar, in samenwerking met verenigingen zal worden opgehaald.  

 


