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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Heerd Jan Hoogeveen 
van de Fractie van D66 
over oudpapierinzameling in Kamerik 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 
1. Ontvangen alle verenigingen en scholen die papier inzamelen dezelfde prijs voor het oud papier dat zij 
inleveren? 

Antwoord 
Wanneer verenigingen/ organisaties in samenwerking met de gemeente (gebruik van wagen en chauffeur) 
papier inzamelen dan krijgt de vereniging /organisatie een vaste vergoeding per ton van €50,-. 

Vraag 
2. Kunnen alle verenigingen en scholen de kraakperswagen van de gemeente gebruiken voor de 
inzameling van oud papier? 

Antwoord 

Ja, mits zij samen met de gemeente de inzameling voor hun rekening nemen. 

Vraag 
3. Door de oudpapierinzameling op deze manier over te dragen (met name door de gemeentelijke 
papierinzameling in Kamerik te staken) wordt impliciet subsidie verstrekt aan genoemde doelen. Is dit 
gecompenseerd door de directe subsidies aan de betrokken verenigingen te verminderen? Zo nee, waarom 
niet? Waarom zijn deze subsidies niet opgenomen in het Woerdense subsidieregister? 
Antwoord 
Wij beschouwen dit niet als subsidie, want er is geen sprake van een financiële overdracht. Wij juichen het 
toe wanneer maatschappelijke organisaties door zelfwerkzaamheid hun financiële armslag vergroten. De 
subsidieverordening is van toepassing indien instellingen van de gemeente subsidie ontvangen. 

Vraag 
4. De D66-fractie constateert dat door de gekozen opzet, iedere inwoner die zijn papier gescheiden wil 
aanleveren, direct een bijdrage levert aan kerk, ontwikkelingshulp en bepaalde verenigingen. Met name als 
het gaat om de levensbeschouwelijke grondslag van kerken kan dit klemmen: er zijn inwoners die geen 
bijdrage willen leveren aan kerken en daar erg sterke gevoelens bij hebben. De overheid behoort daarin 
daarom ook neutraal te opereren: scheiding van kerk en staat. Op welke wijze biedt de gemeente de 
inwoners de gelegenheid om hun papier gescheiden aan te bieden, zonder hen te dwingen het zel fweg te 
brengen naar het stadserf? 



Antwoord 
Dit is een consequentie van onze keuze om zoveel mogelijk taken te laten overnemen door of in 
samenwerking uit te voeren met burgers en maatschappelijke organisaties. Mensen die de inzamelende 
partij of andere goede doelen niet (op deze wijze) willen steunen, kunnen hun papier naar de milieustraat 
brengen. 

Bijlagen: 
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Van: Plukaard, Wendy 
Verzonden: vrijdag 12 december 2014 10:48 
Aan: raadsleden@woerden.nl 
CC: Stadhuis; IBurgemeester en wethouders; IConcernzaken 
Bijlagen: 141212 artikel 40 vragen oud papier inzameling in kamerik.pdf 

Aan: de leden van de Raad 

Bijgaand treft u aan de vragen ex artikel 40 van fractie D66 inzake afvalinzameling. Conform RvO van de raad heeft het college 
dertig dagen toten met 11 januari 2015 de tijd om de vragen te beantwoorden. 

Mocht de beantwoording binnnen deze termijn niet mogelijk zijn dan moet het college dit, binnen de oorspronkelijk gestelde dertig 
dagentermijn, via een brief aan de raad laten weten. 

Met vriendelijke groet, 

Wendy Plukaard 

Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Biekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 805 I http://qemeenteraad.woerden.nl 

Ben. Ambt.: 

Streefdat: 

A fschr.: >ffiffgrl 
P.V.O.: 
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Woerden, 11 december 2014 

Betreft: artikel 40-vragen afvalinzameling 

Geacht college, 

De D66-fractie heeft er kennis van genomen dat, onder meer blijkens een publicatie op 
http://ontmoetingskerkkamerik.nl/algemene-informatie/alfiemene-informatie-oud-papier/, het 
oud papier in Kamerik niet meer wordt opgehaald door de gemeente, maar uitsluitend door 
vrijwilligers. De opbrengst van deze papierinzameling komt rechtstreeks ten goede aan een aantal 
Kamerikse verenigingen (33%), buitenlandse ontwikkelingshulp (33%) en de Kamerikse 
Ontmoetingskerk (33%). Blijkens de publicatie op bovengenoemde website wordt de 
kraakperswagen van de gemeente gebruikt en heeft men een betere prijs per kilo kunnen 
afspreken met de gemeente Woerden. De D66-fractie heeft hier de volgende vragen over: 

1. Ontvangen alle verenigingen en scholen die papier inzamelen dezelfde prijs voor het oud 
papier dat zij inleveren? 

2. Kunnen alle verenigingen en scholen de kraakperswagen van de gemeente gebruiken voor 
de inzameling van oud papier? 

3. Door de oud-papier inzameling op deze manier over te dragen (met name door de 
gemeentelijke papierinzameling in Kamerik te staken) wordt impliciet subsidie verstrekt aan 
genoemde doelen. Is dit gecompenseerd door de directe subsidies aan de betrokken 
verenigingen te verminderen? Zo nee, waarom niet? Waarom zijn deze subsidies niet 
opgenomen in het Woerdense subsidieregister? 

4. De D66-fractie constateert dat door de gekozen opzet, iedere inwoner die zijn papier 
gescheiden wil aanleveren, direct een bijdrage levert aan kerk, ontwikkelingshulp en 
bepaalde verenigingen. Met name als het gaat om de levensbeschouwelijke grondslag van 
kerken kan dit klemmen: er zijn inwoners die geen bijdrage willen leveren aan kerken en 
daar erg sterke gevoelens bij hebben. De overheid behoort daarin daarom ook neutraal te 
opereren: scheiding van kerk en staat. Op welke wijze biedt de gemeente de inwoners de 
gelegenheid om hun papier gescheiden aan te bieden, zonder hen te dwingen het zelf weg 
te brengen naar het stadserf? 

Wij verzoeken het college bovenstaande vragen gemotiveerd te beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 
namens de fractie van D66 Woerden, 

Heerd Jan Hoogeveen 
Fractievoorzitter 


