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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Marieke le Noble, Hart voor BNM 

Datum indiening: 7 oktober 2021 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Compensatie GAD voor verenigingen na weghalen oud papier opbrengsten 

 

Inleiding 
De GAD heeft recent verenigingen een brief gestuurd, waarin wordt aangegeven dat het ophalen van het papier 
samen met de GAD per 1 januari 2022 stopt, en dat er eenmalig financiële compensatie plaats zal vinden. Hart 
voor BNM heeft hierover een aantal vragen. 
 
Vraag 1 

a) Wat is het totaalbedrag aan compensatie dat de GAD van plan is uit te betalen?  
b) Hoe verhoudt zich dit tot de besparing van 74.000 euro die de GAD jaarlijks verwacht te maken nu het 

papier eens in de 4 weken zonder de vrijwilligers van de verenigingen wordt opgehaald? 
c) Is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met de uitbetaling van deze compensatie? 

 
Antwoord 
 
Vraag 2 
Van enkele verenigingen ontvangen wij signalen dat het bedrag waarop de compensatie is gebaseerd – het 
gerealiseerde bedrag over 2020 wordt 3 maal uitbetaald – niet klopt. Dit terwijl het ophalen van papier bij 
sommige verenigingen wel een kwart van hun totale begroting uitmaakt. 

a) Is er overleg geweest met de betrokken verenigingen over deze regeling en het bedrag waarop de 
berekening is gebaseerd alvorens een brief te sturen? 

b) Welke mogelijkheden heeft een vereniging wanneer zij het niet eens zijn met het bedrag dat de GAD als 
uitgangspunt heeft genomen? 

c) Graag ontvangen wij een overzicht van de te betalen bedragen aan de verschillende verenigingen 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
Zijn de gesprekken met de verenigingen over compensatiemogelijkheden voor de toekomst al opgestart? Zo nee, 
wanneer worden deze naar verwachting opgestart?  
 
Antwoord 
 
 
Vraag 4 

a) Het proces van het ophalen en verwerken van het oud papier met behulp van verenigingen, maakte 
gebruik van een tussenpersoon. Kan de GAD aangeven of in de nieuwe situatie deze tussenpersoon nog 
steeds onderdeel uitmaakt van het proces? 

b) Graag ontvangen wij een overzicht van de cijfers over het eerste half jaar van 2021 versus de voorziene 
situatie in 2022 als het gaat om: 

a. De prijs die de GAD ontving voor oud papier per aangeboden ton 
b. De vergoeding die verenigingen ontvingen per aangeboden ton 
c. De vergoeding die de tussenpersoon ontving per verwerkte ton 

 
Antwoord 
 

 


