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Amendement inzameling Oud Papier en Karton (OPK) door vereni9ingen

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 3juni 2021,

gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het “RegI ent van de voor
de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015”,

gelezen het voorstel van het college d.d. 25 mei 2021, nr. 14, betreffende “Zienswijzen jaarrekening
2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 regio Gooi en Vechtstreek”;

overwegende dat:
• In de regiobegroting 2022 een bezuinigingstaakstelling is verwerkt;
• In de regiobegroting 2022 ook bezuinigingen zijn opgenomen bij de GAD ter beperking van de

verhoging van de gemeentelijke bijdrage;
• één van de bezuinigingen bij het GAD betreft het optimaliseren van de inzamelwijze en

-frequenties;
• onderdeel van die bezuiniging het voorstel is om de inzameling van oud papier en karton (OPK)

door verenigingen te beëindigen (zie tekst onder schema op blz. 7 en 8 van het raadsvoorstel);
• als argumentatie voor deze bezuiniging wordt aangevoerd: “Verenigingen die OPK inzamelen

ontvangen hiervoor op dit moment een vaste pnjs, die los staat van de markttarieven voor OPK.
Deze ‘subsidie’ aan verenigingen wordt bekostigd uit de afvalstoffenheffing, die daarvoor feitelijk
niet is bedoeld.”

• tevens wordt vermeld: “Daarbij hoort de boodschap dat de gemeente geen mogelijkheden heeft
om deze inkomstenderving geheel of gedeeltelijk te compenseren.”

• het stopzetten van het ophalen van OPK dus nadelige financiële gevolgen voor de verenigingen
heeft (zie bijlage 7 bij het raadsvoorstel);

• de opbrengsten van het inzamelen van OPK voor veel verenigingen een belangrijke financiële
pijler is onder hun begroting, en daarmee van (groot) belang is voor het gezond houden van de
verenigingen;

• het wegvallen van de inkomsten uit het inzamelen van OPK mogelijk ook zodanige nadelige
financiële gevolgen voor verenigingen kan hebben dat zijn in hun voortbestaan worden bedreigd;

c. Ingestemd wordt met de begroting 2022 m.u.v.
1. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel GAD-openingstijden scheidingsstations; in plaats

van deze bezuinigingsmaatregel wordt voorgesteld de gemiste financiële bijdrage te realiseren
door hogere tarieven te bepalen bij de voorgestelde maatregelen: Tariferen ophalen grof
huishoudelijk afval en Tariferen storten puin/bouwafval;

2. de bezuinigingsmaatregel om de inzameling van oud papier en karton (OPK) door
verengingen te beëindigen; in de plaats waarvan wordt voorgesteld de inzameling van OPK
door verenigingen te handhaven, en onderzoek te doen naar andere maatregelen om de
nadelige financiële effecten van het handhaven van het inzamelen van OPK door
verenigingen op de bezuinigingstaakstelling op te vangen.
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