
 

Aan de gemeenteraad van Dinkelland

Zaaknummer
66961

Bijlagen

Onderwerp
Datum collegevergadering: 28 april 2020, Raadsbrief 2020 nr. 26

Verzenddatum
29 april 2020

Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen 
van de PvdA fractie Dinkelland met betrekking tot de papierinzameling,

Ons besluit
In onze vergadering van 28 april 2020, hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te 
beantwoorden.

Toelichting
De fractie PvdA Dinkelland heeft op 9 maart 2020 schriftelijke vragen gesteld op basis van artikel 35 van het 
Reglement van Orde. Deze vragen hebben betrekking op de papierinzameling. Aanleiding is een brief van 
een papierinzamelaar. Hierbij gaat het om de volgende vragen:

1.      In de oude situatie betaalde Remondis afgerond € 0,03 per kilo papier rechtstreeks aan de 
inzamelende instelling (netto, na aftrek kosten container). Hoe verhoudt zich tot de toenmalige in het contract 
opgenomen garantieprijs van € 0,06 per kilo? Hoe vond de verrekening achteraf plaats?

Antwoord:
Voor zowel 2019 als 2020 krijgen de organisaties die oud papier inzamelen uiteindelijk een garantieprijs van 
minimaal € 0,06 per kilo. Op deze vergoeding worden de kosten van de huur van de containers in mindering 
gebracht. Omdat de kosten van de huur van de container in 2020 zijn gestegen ten opzichte van 2019, is de 
netto opbrengst voor de organisaties in 2020 lager (huur per container per inzameling 2020 € 137,38 
exclusief btw , huur per container 2019 per inzameling € 118,25 exclusief btw). 

2.      In de nieuwe situatie betaalt Remondis nog € 0,02 per kilo, is dit juist ? En vindt aanvulling door de 
gemeente naar € 0,06 halfjaarlijks plaats? Kan op basis van ervaringscijfers worden aangegeven om welk 
totaalbedrag het op jaarbasis zal gaan?

Antwoord:
Remondis betaalt inderdaad € 0,02 per kilo uit aan de verenigingen/scholen. De resterende vergoeding 
wordt door Remondis aan de gemeente betaald. Wij hebben eerder besloten om in afwachting van de 
marktontwikkelingen rond de inzameling van oud papier en karton voor 2020 een garantieprijs te hanteren 
van € 0,06 per kilo onder aftrek van de containerkosten. Dat zal nu halfjaarlijks plaatsvinden. Op basis van 
de inzameling van oud papier en karton in 2019 gaat het om een uitbetaling aan de verenigingen van € 
47.000. Dat is na aftrek van de kosten voor 459 containers.



3.      De containers met papier worden door Remondis zelf opgehaald bij de ophaallocaties? Worden deze 
bij ophalen gecontroleerd?

Antwoord:
Op basis van de aanbesteding die door Twence namens de Twentse gemeenten is verzorgd is Remondis 
verantwoordelijk voor het leveren en afvoeren van de containers. Voor elke container die wordt geplaatst en 
weer wordt opgehaald wordt een weegbon en een vrachtbrief opgesteld, welke beschikbaar zijn voor de 
verenigingen/scholen. Er vindt dus controle plaats op basis van gewicht.

4.      De kosten voor de container zijn met ruim 16% gestegen van € 118,25 naar € 137,38. Zijn dit de kosten 
voor het plaatsen en ophalen van de containers? Waar bevindt zich de centrale inzamellocatie?

Antwoord:
Het vorige contract is ingegaan op 1 januari 2013 met een looptijd van 3 jaar met een 
verlengingsmogelijkheid van telkens een jaar. Einddatum 31 december 2019. Een verhoging van de 
containerkosten met 16% lijkt veel, maar gelet op de looptijd van zeven jaar en het gegeven dat de kosten 
tussentijds niet verhoogd zijn, is het wel verklaarbaar. De kosten voor de containers zijn inderdaad voor het 
plaatsen en ophalen van de containers. De centrale inzamellocatie voor Dinkelland is in Almelo met een 
overloop mogelijkheid in Enschede.

5.      Om hoeveel inzamellocaties en dus containers gaat het in de gemeente?

Antwoord:
Binnen de gemeente Dinkelland gaat het om 14 inzamellocaties binnen de verschillende kernen. In 2019 
hebben de verenigingen/scholen 459 containers gebruikt voor het inzamelen van oud papier en karton. 
Gemiddeld gaat het om 38 containers per maand, variërend van 1 tot 8 containers per vereniging/school.

6.      Is de mogelijkheid om de containers in eigendom van de gemeente te hebben en het vervoer van en 
naar de centrale inzamellocatie zelf ter hand te nemen onderzocht? En zo ja, wat zijn daarvan de 
uitkomsten?

Antwoord:
Die mogelijkheid is niet onderzocht en wel om reden dat Twence voor ons als aanbestedende dienst de 
aanbestedingsprocedures voor 13 Twentse gemeenten heeft verzorgd. Onderdeel van die aanbesteding was 
dat de gegunde partij verantwoordelijk is voor het plaatsen en afvoeren van de containers. De hoeveelheid 
papier en karton binnen de gemeente Dinkelland is te klein om daar een afzonderlijke aanbesteding voor 
open te stellen. In Twents verband zijn we aantrekkelijker voor een marktpartij voor een aantrekkelijker 
contract.

7.      Is het college het met ons eens dat de inzameling ook op de lange termijn in stand te moet worden 
gehouden?

Antwoord:
Ja. Tot op heden hebben we goede ervaringen met de inzameling van oud papier en karton door de 
verenigingen/scholen. Om die reden koesteren we het huidige systeem en hebben voor 2020 gekozen voor 
een garantieprijs van € 0,06 per kilo. Dat ondanks het gegeven dat de marktprijs vorig jaar al kelderde en wij 
over 2019 al een nabetaling aan de verenigingen moeten doen. Wij hebben goede hoop dat de marktprijzen 
zich gaan herstellen. Dit jaar willen we graag overbruggen om het systeem in stand te houden. Mochten de 
marktprijzen zo laag blijven als op dit moment, dan moeten we eventueel alternatieven gaan onderzoeken 
omdat het huidige systeem dan voor zowel verenigingen alsook gemeente onder druk komt te staan.

Financiën
Doordat de marktprijs voor oud papier en karton onder druk staat en er dus een lagere vergoeding wordt 
betaald zal er wellicht een beroep gedaan moeten worden op de "voorziening afval". Dit in verband met de 
afgegeven garantieprijs van € 0,06 per kilo na aftrek containerkosten. Hierover bent u al per raadsbrief, 
nummer 92 verzonden op 18 december 2019, geïnformeerd. Op dit moment, maart 2020, bedraagt de 
marktprijs € 0,03 per kilo. Uitgaande van de hoeveelheid ingezameld oud papier in 2019, zijnde 1828.670 
kilo zou de opbrengst voor 2020 in totaal ± € 55.000 bedragen. Het aantal gebruikte containers over 2019 
bedroeg 459 x de huidige containerkosten, zijnde € 137,38 = € 63.000. De garantieprijs voor de 
verenigingen/scholen is € 0,06 per kilo x 1828.670 hoeveelheid ingezameld oud papier € 110.000 – 
containerkosten € 63.000 = € 47.000. Remondis betaalt nu € 0,02 per kilo uit aan de verenigingen/scholen, 
is totaal € 36.573. Na te betalen uit de Voorziening Afval € 10.427. 



Met betrekking tot de btw aspecten voor de inzameling van oud papier is het volgende van belang 
1.      Inzameling oud papier is een taak van de gemeente
2.      Remondis levert containers voor inzameling oud papier. Remondis stuurt hierover een factuur aan de 
gemeente als opdrachtgever. Over de kosten wordt btw in rekening gebracht. Deze btw kan de gemeente 
volledig terugvorderen via het BTW compensatiefonds (BCF). Wordt dus niet in rekening gebracht bij de 
inzamelende verenigingen/scholen.
3.      De inzameling van oud papier heeft de gemeente uitbesteedt aan verenigingen. Dit is fiscaal gezien 
een dienstverlening door de vereniging.
4.      Remondis betaalt de gemeente de marktprijs voor de ingezamelde papier met een bodemprijs van 2 
cent per kilo. Remondis stuurt hierover de gemeente een creditnota. Op de creditnota staat dat de btw 
verlegd is. Verlegging van btw betekent in dit geval dat niet de gemeente maar Remondis de btw betaalt.
Gemeente betaalt aan de verenigingen voor de inzameling. Betreft opbrengst van de marktprijs met een 
bodemprijs van 6 cent per kilo, na aftrek van de containerkosten. Omdat er sprake is van dienstverlening 
moeten de verenigingen feitelijk hiervoor een factuur sturen aan de gemeente. Het is aan de verenigingen 
om hierover wel of geen btw in rekening te brengen. Veel verenigingen zijn echter vrijgesteld van btw. Om 
praktisch redenen sturen niet de verenigingen facturen naar de gemeente, maar stuurt de gemeente de 
afrekening naar de verenigingen. Om te voorkomen dat verengingen achteraf in de problemen komen, 
nemen wij in de afrekening aan de verenigingen, de volgende standaardtekst op: ”over de vergoeding is 
geen btw verschuldigd indien uw organisatie gebruik kan maken van een btw-vrijstelling. Indien uw 
organisatie wel btw plichtig is, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen".  

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten


