
Overeenkomst textielinzameling gemeente Dinkelland met Kringloopbedrijf De Beurs 2022 

 

I  Ondergetekenden: 

1. Stichting Kringloopbedrijf De Beurs, gevestigd te Oldenzaal vertegenwoordigd door de heer P. 
Wilderink, hierna te noemen De Beurs; 

2. De gemeente Dinkelland, zetelende te Dinkelland, vertegenwoordigd door haar burgemeester 
de heer J.G.J. Joosten, hierna verder te noemen: "Opdrachtgever"; 

De Beurs en Opdrachtgever worden hierna ook gezamenlijk aangeduid als "partijen". 

 In aanmerking nemende dat: 

a) Opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt voor het gescheiden inzamelen van textiel 
afkomstig van de inwoners in haar gemeente; 

b) Opdrachtgever tevens zorg draagt voor het hergebruik van de grondstoffen; 

c) het sorteren van textiel een geschikte werkzaamheid is voor mensen met een afstand op de 
arbeidsmarkt. Opdrachtgever daarom wenst dat het textiel lokaal wordt gesorteerd met inzet 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

d) Opdrachtgever aan De Beurs, die handelt op eigen naam en verantwoordelijkheid, de 
opdracht wenst te verstrekken voor het inzamelen (middels containers) en sorteren van 
textiel in hun gemeenten, welke opdracht De Beurs is bereid te aanvaarden en uit te voeren 

e) De Beurs wenst een bijdrage te leveren aan de sociale en milieudoelstellingen van 
Opdrachtgever. 

lIl Komen overeen als volgt: 

Opdracht 

1 . Opdrachtgever geeft De Beurs hierbij de opdracht om gedurende de looptijd van de 
overeenkomst en onder de voorwaarden en bedingen zoals in deze overeenkomst 
omschreven, diensten te verlenen of werkzaamheden te verrichten op het gebied van 
inzameling van textiel in containers en het sorteren van het textiel in een sorteercentrum. 
De bovengrondse en/of ondergrondse containers worden geplaatst en geledigd door of 
namens De Beurs.  

Overdracht eigendom textiel 
 

2. Alle door of namens De Beurs ingezamelde zaken in de ruimste zin van het woord krachtens 
deze overeenkomst worden eigendom van De Beurs vanaf het moment van inzameling in 
het ledigingsvoertuig. De Beurs accepteert de inhoud van de container zonder nadere 
voorwaarden. 

3. De overdracht van eigendom geschied zonder vergoeding.  

Doelstelling 
 

4. De Beurs zorgt er voor dat minimaal 7 kilogram/inwoner/jaar wordt ingezameld. 

 

Sociaal Return of Investment 

5. 

a. De Beurs maakt voor het sorteerwerk in haar sorteercentrum gebruik van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt die bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst 
hebben op basis van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) of andere sociale 



wetgeving zoals de Wajong, hierna te noemen: Doelgroepers. De Doelgroepers 
worden ingezet bij het sorteren van het ingezamelde textiel. Als uitgangspunt 
hanteren partijen dat het sorteren van 40.000 kg textiel de inzet van 1 fte 
Doelgroeper vergt, waarbij rekening is gehouden met de gemiddelde 
arbeidsproductiviteit van de Doelgroepers. De Beurs is verantwoordelijk voor de 
sociale en technische begeleiding van de Doelgroepers en voert hierover overleg met 
Opdrachtgever. De Beurs maakt afspraken met Opdrachtgever over 
leer/werktrajecten en/of detachering van de Doelgroepers. De Opdrachtgever is 
verplicht voldoende Doelgroepers aan De Beurs voor te dragen. 

b. Indien De Beurs de verplichting zoals beschreven onder a om Doelgroepers in te 
zetten niet of slechts gedeeltelijk nakomt, hebben Opdrachtgever het recht deze 
overeenkomst op te schorten. Dit geldt niet, indien de verminderde inzet van 
Doelgroepers door De Beurs te wijten is aan een gebrekkige invulling door de 
Opdrachtgever, om de beschikbare plaatsen fte met een geschikte Doelgroeper op te 
vullen. 

Sortering 
 

6. De Beurs draagt zorg voor een sortering in een direct herbruikbare fractie, een herdraagbare 
fractie voor doorverkoop aan derden, een niet-herdraagbare recyclebare fractie en een niet 
herdraagbare, niet-recyclebare fractie. 

7. De verkoop aan derden van de fracties is voor eigen rekening en risico. 

Stimuleren innovatie 
 

8. De Beurs stimuleert de innovatie voor het hergebruik van textiel door in samenwerking 
met andere partijen al dan niet een financiële bijdrage te leveren in het onderzoek naar 
het vergroten van het herbruikbare gedeelte van de niet-draagbare fractie ten opzichte 
van het gedeelte dat nu als afval dient te worden afgevoerd, evenals een verbetering van 
de wijze waarop de recyclebare fractie wordt hergebruikt. 

Plaatsen en beheren containers 
 

9. Door of namens De Beurs worden in alle kernen in de gemeenten Dinkelland één of meerdere 
inzamelcontainers geplaatst. De locatie van de containers wordt in onderling overleg met 
Opdrachtgever vastgesteld. 

10. De inzamelcontainers hebben een inhoud van minimaal 3 m3 , verkeren in goede staat, en zijn 
geschikt voor alle soorten textiel en schoeisel. 

11. Op de containers staat een vermelding van de naam en telefoonnummer voor het doorgeven 
van klachten en calamiteiten. 

12. De containers zijn voorzien van een duidelijke aanduiding en informatie over soorten textiel 
die geschikt zijn voor hergebruik of recycling. 

13. Graffiti, aanplak en overige verontreinigingen op de container dienen door of namens De 
Beurs te worden verwijderd. 

Kosten containers 
 

14. De gemeente betaald aan De Beurs jaarlijks een bijdrage voor het leasen, beheer en onderhoud 
van de bovengrondse textielcontainers van € 513,24 per container per jaar. 

 

Inzameling 
15. Door of namens De Beurs worden de containers uitsluitend geledigd op werkdagen tussen 

07.00 en 19.00 uur, werkdagen zijn maandag t/m zaterdag. 



16. De ledigingsfrequentie is afgestemd op het niet vol raken van de inzamelcontainers. De Beurs 
is vrij om de ledigingsfrequentie te bepalen, op verzoek van Opdrachtgever worden binnen 
twee werkdagen extra ledigingen uitgevoerd. 

17. Bij lediging wordt per container het netto gewicht aan textiel gewogen, alle individuele 
wegingen worden samengevoegd op een ledigingslijst. De lijst wordt elk kwartaal digitaal aan 
Opdrachtgever beschikbaar gesteld. 

18. Bijzet en vervuiling van textiel binnen een straal van vijf meter rondom de inzamelcontainer 
wordt meegenomen. Het verwijderen van overige bijzet of vervuilingen wordt uiterlijk de 
volgende werkdag gemeld aan Opdrachtgever. 

 
19. Op verzoek van Opdrachtgever worden extra ledigingen uitgevoerd 

Voorlichting en communicatie 
 
20. De Beurs draagt zorg voor de informatie en communicatie naar de burgers van de gemeente 

Dinkelland. Het doel van de communicatie dient te zijn dat er minder textiel in het door de 
gemeenten ingezamelde restafval zit. 

21 . Vooraf dient De Beurs aan Opdrachtgever een communicatieplan te overleggen. 

Opdrachtgever hebben de mogelijkheid om suggesties en aanvullingen aan te leveren op het 
communicatieplan. 
 

Looptijd, opzegging en ontbinding 
 

22. Deze overeenkomst wordt aangegaan met ingang van 1 mei 2022, voor onbepaalde tijd 
welke na het eerste jaar maandelijks opzegbaar is.   

23. Partijen zullen hun samenwerking periodiek evalueren, De evaluatie zal in ieder geval één 
maal per jaar plaatsvinden. 

24. Indien één van de partijen niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan diens verplichtingen op 
grond van deze overeenkomst voldoet, is de andere partij gerechtigd deze overeenkomst — 
of een deel daarvan die nog moet worden uitgevoerd — zonder ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 

 

Aldus ondertekend in tweevoud op    te Dinkelland 

Stichting Kringloopbedrijf De Beurs    De gemeente Dinkelland 

 

 

De heer P. Wilderink      De heer J.G.J. Joosten 

 

 



 


