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Subsidieverordening oud papier Alphen aan den Rijn 2006.

SUBSIDIEVERORDENING OUD PAPIER ALPHEN AAN DEN RIJN 2006
(vastgesteld door de gemeenteraad op 9 februari 2006, ingaande 2 maart 2006)

Artikel 1 Algemene subsidieverordening
Het in de Algemene Subsidieverordening Alphen aan den Rijn bepaalde is van toepassing, tenzij in
deze specifieke subsidieverordening anders is voorzien.

Artikel 2
Begripsomschrijving
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
Oud papier: oud papier en karton dat als huishoudelijke afvalstof binnen de grenzen van de ge1
meente Alphen aan den Rijn is ingezameld;
Aangewezen instellingen: plaatselijke verenigingen, scholen, kerkgenootschappen, instellingen
2
die werkzaam zijn met een sociale, culturele of sportieve doelstelling en andere instellingen zonder
winstoogmerk, die door burgemeester en wethouders zijn aangewezen om voor subsidie in
aanmerking te komen;
Afvalstoffenverordening: de afvalstoffenverordening Alphen aan den Rijn 2004
3
Cyclus NV: door Burgemeester en wethouders aangewezen inzamelaar krachtens artikel 7 lid 2
4
afvalstoffenverordening
Logistieke kosten: kosten voor regie, administratie en overslag oud papier, omruilen containers
5
en/of huur containers en/of de huur van een kraakperswagen

Artikel 3 Subsidie voor inzameling oud papier
Aan een aangewezen instelling kan subsidie worden verstrekt voor het inzamelen van oud papier in
de gemeente.

Artikel 4 De aanvraag tot aangewezen instelling
Om te worden aangewezen als instelling, die voor deze subsidie in aanmerking kan komen, wordt door
een instelling een aanvraag ingediend

Artikel 5 Subsidievoorwaarden
1

Voor het verkrijgen van subsidie, als bedoeld in artikel 3, gelden de volgende voorwaarden;
Het ingezamelde oud papier dient uitsluitend te worden geleverd aan Cyclus NV;
a
De subsidieopbrengsten worden besteed aan activiteiten van de inzamelende organisatie
b
binnen de gemeente Alphen aan den Rijn;
De inzamelende organisatie beoogt geen doelstellingen of ontplooit geen activiteiten die in
c
strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

2

Ter beoordeling van burgemeester en wethouders kunnen aanvullende voorwaarden worden
gesteld. Deze aanvullende voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op de wijze en
het tijdstip waarop, alsmede het gedeelte van de gemeente waarbinnen, het verzamelen van oud
papier dient plaats te vinden.

Artikel 6 Subsidie
1
2
3

De logistieke kosten bij het inzamelen van het oud papier worden in mindering gebracht op de
opbrengst van het oud papier, waarna een eventuele subsidieverlening plaatsvindt;
de subsidieverlening bestaat uit een financiële aanvulling van het bedrag genoemd onder artikel
6 sub a tot de bedragen genoemd onder artikel 6 sub c;
De subsidie bedraagt maximaal voor:
0 - 1000 kilogrammen per maand: 2,75 eurocent per ingezamelde kilogram oud papier;
a
1001 – 5000 kilogram per maand: 3,00 eurocent per ingezamelde kilogram oud papier;
b
vanaf 5001 kilogram per maand: 3,25 eurocent per ingezamelde kilogram oud papier.
c

Artikel 7
Weigeringsgronden
Burgemeester en wethouders kunnen de subsidieverlening weigeren indien:
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de inzamelende organisatie aan de in deze verordening neergelegde voorwaarden niet of in gebrekkige mate voldoet;
de inzamelende organisatie opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt voor het verkrijgen van
de subsidie.

Artikel 8 Inwerkingtreding
De verordening treedt in werking op de achtste dag na de bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening oud papier Alphen aan den Rijn 2006”.
UITVOERINGSBESLUIT OP GROND VAN DE SUBSIDIEVERORDENING OUD PAPIER ALPHEN AAN DEN
RIJN 2005
(vastgesteld door burgemeester en wethouders op 27 april 2006)
Aanwijzing van instellingen ten behoeve van de inzameling van oud papier
Burgemeester en Wethouders besluiten de volgende instellingen aan te wijzen voor het inzamelen van
oud papier en karton binnen de gemeente Alphen aan den Rijn
activiteitencommissie Kerken
Alphens mannenkoor
Alpense Boys VV
Alphense Atletiekvereniging AAV’36
Alphense tafeltennisclub
Basisschool Bonifacius
Chr. Gereformeerde Kerk
Openbare Basisschool de Hobbitburcht
Oudshoornse Kerk
Rehobothschool
Basisschool De Fontein/ de Meridiaan
Groen van Prinstererschool
Muziekvereniging Crescendo
Muziekvereniging DSS
Basisschool Samen-op-weg
Basisschool het Spectrum/B
Basisschool het Spectrum/H
Basisschool het Spectrum/P
Basisschool het Spinnewiel
Bassischool de Stromen
Bassisschool J.P. Sweelinck
Basisschool de Tamboerijn
Voetbalvereniging Alphen
Schietvereniging Alphen
Speeltuin- en buurtvereniging Vreugde-oord
Drum- en showband Con Brio
VV Alphia
Koningin Julianaschol
Basisschool het Palet
Basisschool het Baken
Basisschool De Mare
Basisschool De Rank
Basisschool Ridderspoor
-
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