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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 
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Onderwerp: Stopzetting OPK inzameling met verenigingen 

 

Inleiding 
In de gemeenteraadsvergadering van 16 juni zijn twee amendementen door deze raad aangenomen tegen de voorgenomen 
stopzetting van OPK inzameling met verenigingen als bezuiniging voor het plotseling gepresenteerde, structurele tekort van 
€3.2 miljoen. In omliggende gemeenten zijn soortgelijke signalen afgegeven. 
 
De OPK inzameling is ooit begonnen vanuit verenigingen. Later hebben gemeentelijke afvalinzamelbedrijven zich voor deze 
gescheiden afvalstroom gepositioneerd, waarna een compromis is gesloten voor een gezamenlijke aanpak. We zien nu dat de 
GAD de inzameling in zijn geheel naar zich toe wenst te trekken. 
 
We constateren ook dat de amendementen van Gooise Meren niet gevolgd worden door het bestuur van de Regio GV. In 
aanvulling op de vragen van Hart voor BNM hebben wij nog de volgende vragen. 
 
Vraag 1 
Kunt u een overzicht geven van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten op het punt van de OPK inzameling? 
 
Antwoord 
Blaricum is geen voorstanden van stoppen en wenst een onderbouwing van de kostenbesparing. Blaricum is voor 
afbouwregeling van 5 jaar en ziet wat in de suggestie van de regio om te zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen rond 
inzameling grondstoffen. 
 
Laren is er tegen om verenigingen met OPK te laten stoppen en ziet niets in alternatieven. Zij vrezen dat kostenderving leidt 
tot een  extra beroep op de gemeente.  
 
Hilversum, Huizen en Wijdemeren hebben ook zorgen uitgesproken over de gevolgen voor de inkomsten van verenigingen.  
 
Vraag 2 
Wat is de uitleg waarom andere punten uit de aangenomen amendementen wél, maar dit punt niet is gevolgd door de Regio 
GV? 
 
Antwoord 
De afweging om te stoppen met het ophalen van oud papier is in belangrijke mate ingegeven uit financiële overwegingen. Dit 
mede in het licht van de wens dat de kosten voor gemeenten niet mochten stijgen.  
 
Het oud papier zelf ophalen op vaste tijden via een vaste route is aanmerkelijk efficiënter dan de huidige werkwijze.  
Daarnaast spelen ook overwegingen van duurzaamheid en veiligheid een rol. Daar komt bij dat voor verenigingen en 
instellingen wordt voorzien in een redelijke overgangstermijn van drie jaar. Gedurende deze periode zal de vergoeding 
worden gecontinueerd, terwijl met verenigingen en instellingen wordt bezien of deze ook andere werkzaamheden kunnen 
verrichten. De regio meent dat hiermee al met al een evenwichtig pakket is samengesteld.   
 
Vraag 3 
Is het college bereid om een scenario in overweging te geven bij het algemeen bestuur van de Regio GV waarbij de inzameling 
van OPK niet bij de GAD maar primair bij de verenigingen komt te liggen (inclusief het risico van fluctuerende opbrengsten 
voor OPK), waarbij de GAD zo nodig tegen kostenvergoeding ondersteuning biedt aan die verenigingen? 
Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord 
Het college kan de vraag aan de regio stellen of dit idee uitvoerbaar is.  


