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Verordening subsidie oud papier Westland
De raad van de gemeente Westland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2006, nr. 5.4.2;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening subsidie oud papier Westland.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
Erkend inzamelbedrijf:
het bedrijf dat door of namens de gemeente de inzamelwagen met chauffeur alsmede de inzamelmiddelen ter beschikking stelt. Het bedrijf dient ingeschreven te staan bij de kamer van Koophandel en
gecertificeerd ingevolge de Oud Papier en Karton-regeling (OPK-regeling) en zo mogelijk aangesloten
te zijn bij de Stichting PRN. Binnen de gemeente Westland zijn dit:
a AVR Rietveld C.V, Postbus 11005,3004 EA ROTTERDAM;
b Van den Born bv Papierrecycling, Vulcanusweg 273, 2624 AV DELFT;
c Marcelis Oud papier, Van der Kunststraat 24, 2521 BC DEN HAAG;
d Reparco Randstad bv, Saturnusstraat 26, 2516 AH DEN HAAG;
e G. van Weers Papierrecycling BV, Binckhorstlaan 271, 2516 BB DEN HAAG;
f. IRADO papier b.v. , Postbus 58, 3100 AB SCHIEDAM;
g. Holleman Oud papier, de Werf 50, 2544 EK DEN HAAG.
Oud papier en karton:
oud papier en karton afkomstig van huishoudens in de gemeente Westland.
Inzamelgebied:
het bij een overeenkomst aangewezen gedeelte waar de inzamelaar samen met de gemeente of het
namens de gemeente aangewezen bedrijf oud papier en karton inzamelt.
Inzamelaar:
een vereniging, school, kerkgenootschap of instelling, die een ideëel doel nastreeft en beschikt over
een vergunning, waarbij de op basis van de verordening verkregen vergoeding omgezet wordt voor
dit doel en geen winst beogen.
Vergunning:
een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Afvalstoffenverordening 2005 Westland.
Marktprijs:
de prijs per kilogram of ton oud papier, die geboden wordt door een erkende handelaar.
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Artikel 2 Te subsidiëren activiteiten
1.
2.

Burgemeester en wethouders kunnen een subsidie toekennen als garantiebedrag voor de inzameling van oud papier.
Alleen in de gemeente Westland gevestigde inzamelaars komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 3 Subsidie-aanvraag
1.
2.

Als subsidie-aanvraag kan worden aangemerkt het door de inzamelaar inleveren van de weegbonnen zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, van deze verordening.
De inzamelaar dient in het bezit te zijn van een vergunning voor het inzamelen van oud papier. 3
De inzamelaar, die op grond van het eerste lid een aanvraag indient, garandeert met de inlevering
van weegbonnen, dat het huishoudelijk oud papier binnen de grenzen van de gemeente Westland
is ingezameld/opgehaald.

Artikel 4 Verplichtingen van de inzamelaar
1.
2.

De inzamelaar streeft ernaar de verontreinigingsgraad van het oud papier en karton tot een minimum te beperken bij overdracht hiervan aan een erkende inzamelbedrijf.
Het oud papier moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen zoals vastgeleg in het contract tussen
gemeente en een erkend inzamelbedrijf. In geval van brandschade en in geval van vervuiling
groter dan 10 procent van het totale gewicht van de vracht zal de gemeente Westland de op haar
verhaalde kosten in rekening brengen bij de betreffende inzamelaar.

Artikel 5 Subsidievaststelling en betaling
1.

2.
3.
4.

Burgemeester en wethouders stellen de subsidie vast op basis van weegbonnen die door een
erkend inzamelbedrijf aan de betreffende instellingen is gestuurd en deze ter afhandeling hebben
gezonden aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Westland.
Uitbetaling van de subsidie vindt plaats binnen 6 weken na afloop van ieder halfjaar.
Indien een verzoek tot subsidie niet tijdig is ingediend kan het college besluiten deze niet in behandeling te nemen.
Burgemeester en wethouders kunnen hun besluit op een aanvraag als bedoeld in artikel 3 intrekken,
een uitgekeerd subsidiebedrag terugvorderen of een inzamelaar van verdere subsidie uitsluiten,
indien: a de inzamelaar aan de in deze verordening neergelegde voorwaarden niet of in gebrekkige
mate voldoet;
b de inzamelaar opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt voor het verkrijgen van de subsidie.

Artikel 6 Subsidiegrondslag
1.

2.
3.

De subsidie bedraagt voor inzamelaars met een brengsysteem een aanvulling tot en met het bedrag
van maximaal € 35,00 per ton op de marktprijs die wordt gegeven door de in artikel 1 genoemde
handelaren bij een positieve opbrengst.
Bij een negatieve marktprijs wordt de subsidie berekend vanaf een ondergrens van € 40,80 per
ton op de marktprijs die wordt gevraagd door de in artikel 1 genoemde handelaren.
De in lid 1 en 2 genoemde bedragen gelden met ingang van 1 januari 2005 en worden zonodig
jaarlijks bij vaststelling aangepast en bekend gemaakt.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en ongevallen
1.
2.

De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of verlies, welke direct of indirect
het gevolg is van deelname aan oud papierinzameling.
De inzamelaar dient verzekerd te zijn tegen schade aan derden als gevolg van het handelen van
haar leden of personen, alsmede tegen ongevallen van de eigen leden of personen tijdens de inzameling van oud papier en karton. De inzamelaar dient jaarlijks een fotokopie van de verzekeringspolis of een recente factuur van de premiebetaling aan de gemeente over te dragen.

Artikel 8 Algemeen
1.
2.

Het college kan nadere regels stellen ter uitvoering van deze verordening.
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet besluiten burgemeester en wethouders.

Artikel 9 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening subsidie oud papier Westland".

Artikel 10 Inwerkingtreding
1.

2

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie.
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2.

De datum van ingang van de subsidieëring is 1 januari 2005.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 31 januari 2006

de griffier, de voorzitter,

N.Broekema J. van der Tak
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