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Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het "Verzoek continueren textielinzameling gemeente 
Dinkelland" 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. In te stemmen met de continuering van de textielinzameling door Kringloopbedrijf De Beurs met 

terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2022, op basis van het bijgevoegde contract; 

2. Opdracht aan Kringloopbedrijf De Beurs te verlenen voor onbepaalde tijd voor het inzamelen van 

textiel, welke na het eerste jaar maandelijks opzegbaar is;  

3. De kosten over de periode mei tot en met december 2022, zijnde € 4.790, te verantwoorden in het 

1ste Programmajournaal 2022, ten laste te brengen van de Voorziening Afval; 

4. De structurele kosten voor 2023 en verder, zijnde € 7.185 op te nemen in het raadsperspectief en 

begroting 2023 en in het tarief van de afvalstoffenheffing. 

 
Toelichting 
Het vorige contract met Kringloopbedrijf De Beurs voor het inzamelen van textiel had een looptijd tot 1 mei 
2022. Om die reden heeft De Beurs een verzoek ingediend om met een financiële bijdrage te leveren voor 
de inzameling van het textiel of voor het leasen, beheer en onderhoud van de bovengrondse containers. 
 
De Beurs wil met hun verzoek kenbaar maken de textielinzameling in de Gemeente Dinkelland te willen 
continueren. Hun textielsorteercentrum Anna-Tex heeft de afgelopen jaren de textiel uit de gemeente 
gesorteerd. Het textielsorteercentrum van de Beurs is inmiddels opgegaan in een aparte entiteit: Regionaal 
Textielsorteercentrum Twente B.V. (RTT). Stichting De Beurs is voor 50% eigenaar, de overige 50% zijn in 
eigendom van Kringloopbedrijf Het Goed. De samenwerking is tot stand gekomen om enige omvang te 
krijgen op het gebied van inzamelen en sorteren. Op dit moment sorteren zij in Tubbergen niet alleen de 
textiel voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen maar ook voor de gemeenten Enschede, Hengelo, 
Almelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Haaksbergen. Twente Milieu is nog steeds hun partner voor 
het inzamelen door het leveren van de textielcontainers en het transporteren van het ingezamelde textiel. 
De inzameling in Dinkelland is voor hen van essentieel belang in de continuïteit. Daarnaast vinden zij het 
belangrijk om regionaal de textiel te blijven sorteren en te verkopen. Zij hebben de afgelopen jaren ook laten 
zien dat zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier een goede werkplek kunnen geven. 
 

 



Met RTT zijn zij ook onderdeel van het circulaire textielprogramma binnen stichting Texplus. Stichting 
TexPlus is een samenwerkingsverband tussen 6 Overijsselse koplopers op het gebied van circulair textiel. 
Van inzameling tot verwerking en het vervaardigen van eindproducten; de gehele keten is vertegenwoordigd 
in de stichting. Het doel van Stichting TexPlus bestaat eruit de keten van inzameling tot hergebruik te 
verbinden. Dit door hergebruik van textiele producten te stimuleren en met innovatieve technieken niet-
herbruikbare textiele producten zo hoogwaardig mogelijk te recyclen, waarbij de markt actief betrokken wordt 
bij de ontwikkeling en toepassing van gerecyclede textiele materialen. 
 
Dit textielproject is de voornaamste reden dat zij dit jaar hun textielsorteercentrum gaan verhuizen van 
Tubbergen naar Enschede. Zij zullen logistiek aansluiten bij hun partners van Texplus. Alle medewerkers uit 
Tubbergen zullen meeverhuizen. Zij verwachten de komende jaren echter nog wel extra werkgelegenheid te 
creëren in Tubbergen met het openen van onze nieuwe winkel. 
 
Over de periode 2018-2021 is respectievelijk 132 ton, 155 ton, 81 ton en 118 ton aan textiel ingezameld. 
Door Corona is de inzameling de afgelopen 2 jaren wel achtergebleven. De Beurs ziet in 2022 de inzameling 
weer aantrekken naar het niveau van voor Corona. 
 
De afgelopen jaren heeft De Beurs alle kosten van het inzamelen van textiel zelf betaald. Gezien de 
marktomstandigheden en de investeringen die zij doen op het gebied van innovaties om te komen tot een 
circulaire textielketen, zijn deze kosten voor hen niet meer houdbaar. RTT heeft de afgelopen jaren met alle 
gemeenten waar zij inzamelen afgesproken dat RTT € 115,- per 1000 kilo betaald voor de inzameling. De 
overige kosten van inzameling komen voor rekening van betreffende gemeenten. Alle gemeenten vinden het 
van belang om een bijdrage te leveren om zo deel te blijven nemen aan hun circulair textiel programma 
binnen Texplus. Zij zijn hiermee landelijk koploper en zelfs Europees spelen zij een rol. Hun project heeft de 
afgelopen jaren veel gebracht en zij zijn veelvuldig in het nieuws geweest. Daarnaast vinden de gemeenten 
het van belang dat de textiel lokaal wordt gesorteerd vanwege de (sociale)werkgelegenheid die het met zich 
meebrengt. 
 
De Beurs vraagt dan de gemeente dan ook op basis de huidige (marktconforme) tarieven van Twente Milieu 
om een bijdrage te leveren voor: 
 

 De inzameling van het textiel, zijnde € 100,88 per ton na aftrek bijdrage RTT, totaal per jaar op basis 

van de inzamelgegevens van 2021 118 ton x € 100,88 = € 11.904. 

of 

 De lease- + beheer- en onderhoudskosten voor de bovengrondse verzamelcontainer, zijnde € 513,24 

per jaar x 14 containers, totaal per jaar € 7.185. 

 
Een bijdrage voor één van de twee opties zal direct gevolgen hebben voor de afvaltarieven voor de 
inwoners. Gelet op de diverse ontwikkelingen op het gebied van de afvalinzameling hebben wij besloten om 
voor voorstel twee te kiezen, namelijk de lease- + beheer- en onderhoudskosten voor de bovengrondse 
verzamelcontainer, zijnde € 513,24 per jaar per container. 
 
In de bijlagen wordt inzicht gegeven in: 

 het aantal medewerkers van het Regionaal Textielsorteercentrum Twente B.V. (RTT); 

 registratie Inbreng hoeveelheden textiel De Beurs, Het Goed en Twente Milieu van de Twentse 

gemeenten in 2021; 

 een foto van de nieuw te plaatsen containers binnen de gemeente. 

 
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 

 
 
Drs. C.H.A.A. Luttikhuis 

de burgemeester 
 

 
J.G.J. Joosten 


