CVDR

Nr.
CVDR59348_1
31 oktober
2017

Officiële uitgave van Utrecht.

Verordening regelende het inzamelen van oud papier door
vrijwilligersorganisaties 1997

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst
Verordening regelende het inzamelen van oud papier door vrijwilligersorganisaties 1997.
(raadsbesluit van 27 november 1997)
De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 21 november 1997
Besluit
vast te stellen de volgende
Verordening regelende het inzamelen van oud papier door vrijwilligersorganisaties 1997.
Artikel 1
1 Oud papier. Hieronder wordt verstaan: gebruikt papier en karton dat geen andere verontreiniging
1.
bevat dan de stoffen, welke worden gebezigd voor het schrijven en bedrukken ervan, afkomstig
van huishoudens in de gemeente Utrecht.
2 Inzamelende organisatie. Hieronder wordt verstaan: elke vereniging, elke school, elk kerkgenoot1.
schap en elke instelling met een sociaal en/of cultureel doel; alle zonder winstoogmerk en steunend
op de inzet van vrijwilligers. Voor wijkmilieupunten en kringloopbedrijven kunnen andere criteria
gelden, omdat deze organisaties qua structuur afwijken van vrijwilligersorganisaties.
3 Wijkmilieupunten en kringloopbedrijven. Organisaties die een milieutaakstelling hebben of een
1.
sociale doelstelling. Deze kunnen, mits geen gebruik gemaakt gaat worden van gesubsidieerde
arbeidskrachten, gebruik maken van deze regeling.
4 Erkende handelaren in oud papier. Hieronder wordt verstaan: een handelaar die door de ge1.
meente is aangewezen (op basis van overeenkomst) om namens de gemeente oud papier in
ontvangst te nemen.
5 Regeling. De inhoud van deze verordening.
1.
6 Vergunning. Een beschikking op een daartoe ingediend schriftelijk verzoek, inhoudende de
1.
toestemming om oud papier te mogen inzamelen.
Artikel 2
1 De verordening regelt het inzamelen door in de gemeente Utrecht gevestigde inzamelende or2.
ganisaties, danwel inzamelende organisatie die hun primaire activiteiten in of vanuit de gemeente
Utrecht uitoefenen.
2 De regeling is uitsluitend van toepassing op in de gemeente Utrecht bij particuliere huishoudens
2.
ingezameld oud papier, dat is geleverd aan een door de gemeente aangewezen handelaar in oud
papier.
3 Het is verboden oud papier in te zamelen, dat afkomstig is uit niet-particuliere huishoudens.
2.
Artikel 3
1 De inzamelende organisatie krijgt toestemming om oud papier in te zamelen als genoemd in
3.
artikel 2 van de Afvalstoffenverordening 1997 gedurende de periode waarvoor een vergunning
is afgegeven aan de inzamelende organisatie.
2 De vergunning als genoemd in eerste lid van dit artikel regelt tenminste:
3.
een gegarandeerde inzameling in een nader te bepalen gebied;
1.
een door de inzamelende organisatie beheerde brenglocatie toegankelijk voor buurtbewoners;
2.
de frequentie van inzamelen.
3.
3 De inzamelende organisatie dient zorg te dragen voor het aan de gemeente verstrekken van
3.
gegevens betreffende:
het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel (indien van toepassing);
1.
de bankrelatie (bank- of gironummer van de school, vereniging etc.);
2.
naam en adres van ten minste één contactpersoon.
3.
4 Wijziging van de in derde lid genoemde gegevens dienen direct bij de gemeente bekend te
3.
worden gemaakt.
5 De inzamelende organisatie is verplicht elke maand aan de hand van weegbrieven aan de ge3.
meente te rapporteren hoeveel papier er is ingezameld. De rapportage dient voor de 15e van de
daarop volgende maand bij de Reinigings- en Havendienst binnen te zijn.
Artikel 4
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4.

4.

4.
4.
4.

4.

1 Ter stimulering van het inzamelen van oud papier in de gemeente Utrecht wordt een garantie
op de ontvangen prijs per kilogram oud papier gegeven. Dit garantiebedrag vult de marktwaarde
van het oud papier aan tot een minimumbedrag voor de inzamelaar van oud papier.
2 Indien de marktwaarde van oud papier op de dag van aanbieden minder dan tien cent per kilogram bedraagt, betaalt de gemeente het verschil tussen de marktwaarde en het garantiebedrag
tot een maximum van tien cent per kg ingezameld oud papier.
3 De kosten van inzameling en transport naar de erkende handelaar in oud papier zijn voor rekening
van de inzamelende organisatie.
4 De kosten voor de container(s) is (zijn) voor rekening van de gemeente.
5 De uitbetaling van het verschil tussen de marktwaarde en het garantiebedrag vindt eens per
kwartaal plaats na overlegging van de originele weegbrieven alsmede een Uitbetalingsformulier
Oud Papier, beide afgegeven door een erkende handelaar in oud papier.
6 Om administratieve redenen vindt uitbetaling enkel plaats indien het uit te betalen garantiebedrag
tenminste fl. 25,00 bedraagt.

Artikel 5
1 De vergunning vervalt indien de inzamelende organisatie niet aan de voorwaarden verbonden
5.
aan de vergunning, voldoet.
2 De vergunning kan te allen tijde worden ingetrokken indien gewijzigde omstandigheden daartoe
5.
aanleiding geven, zulks ter beoordeling van de gemeente.
3 De vergunning als genoemd in artikel 3.1 is gebonden aan de inzamelende organisatie of diens
5.
rechtsopvolger.
4 De vergunning is, zonder instemming van de gemeente, niet overdraagbaar aan een andere
5.
inzamelende organisatie.
Artikel 6
Namens de gemeente Utrecht is de directeur van de Reinigings- en Havendienst belast met de uitvoering
van deze verordening.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking vier weken na publicatie.
Artikel 8
1 De bepalingen van de Wet algemeen bestuursrecht zijn op deze verordening onverkort van
8.
toepassing.
2 Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Oud Papier 1997.
8.
Artikel 9
1 De verordening regelende het stimuleren van inzamelen van oud papier, vastgesteld door de
9.
raad van de gemeente Utrecht op 18 september 1980 (Gedrukte Verzameling 1980, nr. 269), wordt
bij het vaststellen van deze verordening 1997, ingetrokken.
2 De verordening als genoemd in eerste lid, treedt buitenwerking op het moment dat deze veror9.
dening 1997 in werking treedt.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 27 november 1997.
De secretaris, De burgemeester,
drs A. Vermeulen mr I.W. Opstelten
Publicatie is geschied op 3 december 1997.
De verordening is in werking getreden op 4 januari 1998.
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