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Subsidieverordening inzameling oud papier 2007
De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 2007;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet, de Algemene subsidieverordening en de Afvalstoffenverordening;
besluit:
vast te stellen de Subsidieverordening inzameling oud papier gemeente Berkelland 2007.

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze verordening wordt verstaan onder:
College: het college van burgemeester en wethouders.
a.
Brengmethode: de inzamelmethode waarbij de particulieren zelf het oud papier
b.
naar een verzamelplaats brengen.
Haalmethode: de inzamelmethode waarbij de papierinzamelende organisatie het
c.
oud papier actief huis-aan-huis ophaalt.
Huis-aan-huis inzameling: de inzameling bij iedere woning in een bepaald
d.
gebied, zowel in de kernen als in het buitengebied van de gemeente Berkelland.
De aangewezen handelaar: de rechtspersoon, belast met de inname van het
e.
ingezamelde oud papier, zijnde Knol Papier Recycling te Hengelo (O).
VAOP: VAOP Oud Papier B.V.
f.

Artikel 2 Overdracht bevoegdheid
Het college is bevoegd om aan een in de gemeente Berkelland gevestigde organisatie met een nietcommercieel doel een vergoeding toe te kennen voor het inzamelen van oud papier en karton (“oud
papier”) afkomstig van particuliere huishoudens binnen de gemeente Berkelland.

Artikel 3 Criteria voor de subsidieverlening
1.
2.
3.
4.

Alleen de inzamelaars die op grond van artikel 7 van de Afvalstoffenverordening zijn aangewezen
voor het inzamelen van oud papier en karton komen voor subsidie in aanmerking.
Het ingezamelde oud papier mag alleen afkomstig zijn uit particuliere huishoudens binnen de
gemeente Berkelland.
Het ingezamelde oud papier waarvoor subsidie wordt gevraagd moet door de inzamelende organisatie worden aangeboden bij een door het college aangewezen erkende papierhandelaar.
Het ophalen, tijdelijk opslaan en afvoeren van het oud papier moet zodanig geschieden dat redelijkerwijs vaststaat dat geen vervuiling van het woonmilieu zal plaatsvinden.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

1

Indien het papier wordt ingezameld met behulp van de brengmethode bedraagt de subsidie €
0,035 per kilogram oud papier.
Indien het oud papier wordt ingezameld met behulp van de haalmethode wordt naast de subsidie
als bedoeld in het eerste lid een haalpremie uitbetaald van € 0,02 per kilogram oud papier,
waardoor de totale subsidie dan € 0,055 per kilogram oud papier bedraagt. De haalpremie geldt
als vergoeding voor de kosten die moeten worden gemaakt om het papier huis-aan-huis in te
zamelen.
De haalpremie voor de huis-aan-huis inzameling is in de kernen en in het buitengebied gelijk.
De inzamelende organisatie bepaalt zelf de wijze van inzameling.
Naast de vergoedingen als genoemd in het eerste en tweede lid kent het college aan inzamelende
organisaties die voor de huis-aan-huis inzameling gebruik maken van een kraakperswagen een
extra bijdrage toe in de transportkosten van het ingezamelde papier naar de aangewezen handelaar.
De bijdrage als genoemd in het vijfde lid is gelijk aan de kosten, die de VAOP moet betalen voor
het plaatsen en afvoeren van stationaire containers bij de inzamelaars die daar gebruik van maken.
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks bijgesteld tot het bedrag dat de VAOP in het betreffende
jaar voor het plaatsen en afvoeren van stationaire containers moet betalen.
Buiten de in deze verordening genoemde vergoedingen en bijdrage worden geen andere vergoedingen en bijdragen verstrekt aan de inzamelende organisaties.
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Artikel 5 Uitbetaling subsidie en bijdrage in de transportkosten aan papierinzamelende organisaties
1.

2.
3.
4.

Iedere inzamelende organisatie heeft recht op een maandelijks voorschot ter hoogte van 1/12
deel van het subsidiebedrag en -voor zover van toepassing- de bijdrage in de transportkosten
dat/die de inzamelende organisatie in het voorafgaande kalenderjaar heeft ontvangen.
Voor het jaar 2007 wordt de bijdrage in de transportkosten berekend over het aantal kilogrammen
papier, dat de betreffende inzamelende organisatie in 2006 heeft ingezameld.
Jaarlijks vóór 1 april vindt de vaststelling plaats van de subsidie en de bijdrage in de transportkosten over het voorgaande kalenderjaar.
Het voorschot, als genoemd in het eerste lid, wordt gehanteerd voor de periode van 1 april tot
en met 31 maart van het volgende jaar.
Te veel of onverschuldigd betaalde en te weinig betaalde subsidiebedragen en bijdragen in de
transportkosten worden verrekend met het voorschot voor de maand april en zonodig met de
voorschotten over de navolgende maanden.

Artikel 6 Overgangsbepaling
Inzamelende organisaties, die in 2006 een hogere vergoeding ontvingen, behouden die hogere vergoeding tot 1 mei 2007.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel
Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2007 en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2007.

Artikel 8 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening inzameling oud papier 2007.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 24 april 2007
de griffier, de voorzitter,
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