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Officiële uitgave van Ten Boer.

Subsidieverordening oud papier Ten Boer 2009
Dit gemeenteblad bevat de integrale tekst van de subsidieverordening 2009, zoals deze luidt na het
raadsbesluit van 30 september 2009.
Dit gemeenteblad ligt op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur ter inzage bij het Stafbureau van de gemeente
Ten Boer, H. Westerstraat 24.

Artikel 1 Begripsbepalingen
voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
Garantieprijs:
door het college vastgestelde prijs per kilogram ingezameld oud papier, die aan inzamelaars wordt
betaald op het moment dat de marktprijs lager is dan de garantieprijs.
Marktprijs:
prijs die door het papier inzamelende en/of verwerkend bedrijf aan de inzamelaar wordt betaald.
Inzamelaar:
inzamelaar van oud papier die beschikt over een geldige inzamelvergunning ex artikel 11, eerste lid
van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Ten Boer.
Papier inzamelend en/of: verwerkend bedrijf
het bedrijf dat het transport en de inzameling van door
inzamelaars aangeleverd oud papier verzorgt, welk bedrijf op dat moment een contract heeft
met de ARCG.
Inzameloverzicht: een door het papier inzamelend en/of verwerkend bedrijf verstrekt overzicht van het
door de inzamelaars ingezamelde papier.

Artikel 2 Te subsidiëren activiteit
Het college kan aan een inzamelaar subsidie verlenen voor de inzameling van oud papier.

Artikel 3 Subsidievorm
1.

2.
3.
4.

Subsidie wordt verleend in de vorm van een garantieprijs: indien de marktprijs op een bepaald
moment lager is dan de door het college vastgestelde garantieprijs, wordt de garantieprijs uitgekeerd.
Voor het bepalen van de marktprijs wordt uitgegaan van de datum van de weegbon.
De garantieprijs, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks door het college vastgesteld.
Bij het vaststellen van de jaarlijkse garantieprijs zal rekening worden gehouden met de wijze van
inzamelen door de inzamelaar.

Artikel 4 Subsidieaanvraag en betaling
1.
2.
3.

Het door het oud papier inzamelend en/of verwerkend bedrijf verstrekte inzameloverzicht geldt
als subsidieaanvraag
De hoeveelheid ingezameld oud papier wordt bepaald door het papier inzamelend en/of verwerkend
bedrijf.
het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de indiening van de subsidieaanvraag en
de betaling van subsidies.

Artikel 5 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2009

Artikel 6 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als Subsidieverordening oud papier Ten Boer 2009.
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