
Van: Rik de Bruijn <r.bruijn@cyklop.nl>  
Verzonden: maandag 31 mei 2021 16:55 
Aan: Rooij - van Slooten, Karin de <k.derooij@huizen.nl>; Veenstra, Jan <j.veenstra@huizen.nl> 
Onderwerp: FW: Uw vraag over kosten en opbrengsten van de papierinzameling Regio Gooi en 
Vechtstreek 
 
Beste Karin en Jan,  
 
Zouden jullie voor mij deze mail kunnen verspreiden aan de commissieleden  en wethouder Rebel. 
 
In de commissie heb ik aan wethouder Rebel gevraagd wat de meer kosten zouden zijn als het GAD 
zonder de vrijwilligers het OPK zouden ophalen. 
 
Hier bij het antwoord van mevr. Van Gelderen van het GAD. 
 
Ik had de commissie en de wethouder belooft het antwoordt te delen. 
In mijn gesprekken met de GAD kwam ook naar boven dat het bedrag van € 250.000  
nog niet in de begroting  van 2022 is verwerkt. 
 
Al vast bedankt 
Gr. Rik 
 
 

Van: Inger van Gelderen <i.vangelderen@gad.nl>  
Datum: 31-05-2021 14:25 (GMT+01:00)  
Aan: Rik de Bruijn <r.bruijn@cyklop.nl>  
Onderwerp: RE: Uw vraag over kosten en opbrengsten van de papierinzameling Regio Gooi en 
Vechtstreek  
 
Beste meneer de Bruijn, 
  
De kosten van het ophalen van het ophalen van oud papier met een frequentie van vierwekelijks met inzet van 
verenigingen kost ca. € 80.000 meer dan de huidige situatie ( maandelijks inzamelen)..  
Indien oud papier overdag door de GAD wordt opgehaald  met ene frequentie van vierwekelijks dan levert dit 
een besparing op van € 74.000. Per saldo vergeleken met de bovenstaande variant met verenigingen levert dit 
minimaal € 154.000 op. 
  
Bij het handhaven van de avond- en zaterdaginzameling blijft de huidige inefficiëntie in stand en wordt zelfs 
mogelijk nog minder omdat wijken aangepast moeten worden aan de toename van de hoeveelheid oud papier.  
  
Ik hoop hiermee uw vraag goed beantwoord te hebben. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Inger van Gelderen 
Beleidsadviseur 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag (woensdagochtend) 
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Van: Rik de Bruijn [mailto:r.bruijn@cyklop.nl]  
Verzonden: maandag 31 mei 2021 12:43 
Aan: Inger van Gelderen 
Onderwerp: RE: Uw vraag over kosten en opbrengsten van de papierinzameling Regio Gooi en 
Vechtstreek 
  
Geachte mevrouw van Gelderen, 
  
Op de eerste plaats wil ik u danken voor de antwoorden. 
  
Er blijft een vraag open staan, in de begroting van 2022 wordt aangegeven dat het GAD zelf het OPK 
gaat ophalen en geen gebruik meer gaat maakt van de vrijwilligers. 
De ophaal tijden liggen nu nog in de avond uren en op de zaterdag, u bent van plan dit in het gewone 
ophaal cyclus mee te gaan nemen. 
Kunt u mij aangeven wat dan de kosten voor het GAD worden van het ophalen van het OPK. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Rik de Bruijn 
Leefbaar Huizen 
M. 06 50240691 
    
Van: Inger van Gelderen <i.vangelderen@gad.nl>  
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 09:47 
Aan: Rik de Bruijn <r.bruijn@cyklop.nl> 
Onderwerp: Uw vraag over kosten en opbrengsten van de papierinzameling Regio Gooi en 
Vechtstreek 
Urgentie: Hoog 
  
Geachte heer de Bruijn, 
  
Naar aanleiding van ons telefoongesprek afgelopen dinsdag en de 2 vragen die u stelde, ontvangt u 
bijgaand een antwoord retour. 
  

1. Wat zijn de kosten van de inzameling voor oud papier en karton voor de hele Regio? 
Antwoord: In 2020 waren de kosten voor het inzamelen van oud papier € 901.025 (incl. 
inzamelvergoedingen verenigingen/ stichtingen). 
  

2. Wat zijn de opbrengsten van oud papier en karton geweest? 
Antwoord: De opbrengsten in 2020 waren € 431.286. 

  
  
Ik hoop u hiermee verder te hebben geholpen, mocht u nog vragen hebben hoor ik het graag. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Inger van Gelderen 
Beleidsadviseur 
T. 035 – 699 18 69 
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