
Bestuurlijke agendazaak 
Haarlem 

Onderwerp 
Memo inzameldienst en wijzigen verordening Afvalstoffen 

Soort: Toezeggingen 

Nummer: 2014/157716 

Programmanummer 
03. Werk en inkomen 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 
Commissie samenleving d.d. 17-4-2014 

Indiener/Fractie 

Omschrijving 
Tijdens de behandeling van de email van Stg Rataplan zegt wethouder 
Nieuwenburg op vragen van de fracties PvdA en D66 een memo toe over 
hoe het precies werkt met het aanwijzen door BenW van een 
inzameldienst in het kader van de AlValstoffenverordening. Tevens doet 
hij navraag bij wethouder Mulder wanneer er een wijziging van deze 
Verordening richting de Raad gaat. Tot slot zegt hij toe dat BenW 
rekening zal houden met de wens om indien mogelijk afspraken in het 
kader van SROI mee te nemen bij het aanwijzen van een inzameldienst. 

Afdeling 
GOB 

Verantwoordelij ke 
Wals, H.F.L. 

Email 
walsh@haarlem.nl 

Telefoonnummer 
023-5113989 

Stand van Zaken/af doening 
Door de beantwoording van 2014/48971, motie vreemd: afval of waardevol is ook 2014/157716 afgedaan. 

Hoofdafdelingsmanager Egmond, S. van 3-11-2014 7:33:15 Groeneveld, B. 

Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. 



Bestuurlijke agendazaak 
Haarlem 

Onderwerp 
Aanpassing afvalstoffenverordening 

Soort: Moties 

Nummer : 2014/48971 

Programmanummer 
02. Veiligheid, vergunningen en 
handhaving 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 
Gemeenteraad d.d. 19-12-2013 

Indiener/Fractie 

Omschrijving 
mode vreemd: afval of waardevol 
College wordt verzocht: 
- Afvalstoffenverordening en eventuele andere regelgeving zodanig aan te 
passen dat het voor onze inwoners mogelijk wordt gemaakt zelf te bepalen 
aan wie zij hun textiel en huisraad geven 
- In de tussentijd niet over te gaan tot het handhaven. 
- De betrokken organisaties hiervan per ommegaande op de hoogte te stellen, en 
gaat over tot de orde van de dag. 

Afdeling 
CS/SB 

Verantwoordelijke 
Stigter, W.H.C. 

Email 
wstigter@haarlem.nl 

Telefoonnummer 
023-5113062 

Stand van Zaken/afdoening 
Afdoening motie is meegenomen in de afdoening van drie toezeggingen van wethouder Nieuwenburg over dit 
onderwerp, zie bijlage. Deze zijn al in de commissie geagendeerd geweest. Voorts heeft wethouder Mulder met 
betrokkene gesproken. Wij beschouwen deze motie daarmee als afgedaan. 

Hoofdafdelingsmanager Noort, R.J.A. van 24-4-2014 
15:53:04 

i 1 

Noort, R.J.A. van 

Portefeuillehouder Mulder, L. 



Beantwoording vragen uit de vergadering commissie Samenleving 
december 2013 

Aan: Leden van de commissie Samenleving 
Vin: F [oo fda t'dci: ng Concernsta F 
Contactpersoon: W. Stigter 
Doorkiesnummer: 023 -511 3062 
E-mailadres: wstigter@haarlem.nl 
Betreft: Vragen over realiseren re-integratietrajecten 
Actielijstnummer: 
Onderwerp: Realiseren van re-integratietrajecten door het inzamelen en verwerken van 

textiel en huisraad 
Vragen gesteld door: commissieleden. 
Inhoud vraag Wat gebeurt er nu met de opbrengst van de textielbakken? 
Stand van zaken / 
Antwoord: 

Dit geldt gaat worden besteed aan re-integratie zodra Paswerk geschikte 
locaties heeft gevonden om het textiel te sorteren en te verkopen. Tot die tijd 
heeft Spaamelanden een dagelijks opzegbaar contract gesloten met de firma 
Wieland uit Wormerveer. Spaamelanden ontvangt 50 cent per kilo; op 
jaarbasis levert dit naar verwachting € 175.000 op. Dat geld wordt dus 
voorlopig gereserveerd. 

Inhoud vraag Wat gebeurt er nu met de opbrengst van de ingezamelde huisraad? 
Stand van zaken / 
Antwoord: 

De opbrengst wordt besteed aan re-integratietrajecten zodra Paswerk 
geschikte locaties heeft gevonden om de herbuikbare huisraad te verkopen. 
Tot die tijd wordt het geld gereserveerd. Het gaat om circa €168.000 op 
jaarbasis aan uitgespaarde vergoeding aan De Schalm voor het inzamelen. 

Inhoud vraag Wat krijgt de gemeente terug voor de gederfde opbrengst textiel van 
€165.000? 

Stand van zaken / 
Antwoord: 

In de business case van Spaamelanden en Paswerk krijgt de gemeente daar 29 
re-integratietrajecten voor terug en ongeveer 20 plaatsen voor voor 
dagbesteding. 

Inhoud vraag Wat is de positie van de kringloopwinkels? 

Stand van zaken / 
Antwoord: 

De kringloopwinkels zullen op grond van de afvalstofTenverordening van 
Haarlem worden aangewezen als inzamelaar voor textiel en herbruikbare 
huisraad. Ambtelijk wordt uitgezocht op welke wijze dit het beste vorm kan 
worden gegeven. 

Inhoud vraag Mag de afvalstroom aan 1 partij worden gegund? 

Stand van zaken / 
Antwoord: 

Ja dat mag. Binnen de huidige milieuregelgeving wijst het college een 
inzameldienst aan die verantwoordelijk is voor de inzameling van 
huishoudelijk afval. Dit is gebeurd door Spaamelanden aan te wijzen als 
inzameldienst. Gelet op Europese regelgeving op het gebied van aanbesteding 
is deze aanwijzing aan Spaamelanden toegestaan zonder dat er een 
aanbesteding plaatsvindt. Dit mag namelijk gebeuren door het verlenen van 
een zogenoemd alleenrecht of via een quasi-inbesteding (de verticale samen
werking); dit laatste is voor de afvalinzameling door Spaamelanden het geval. 



Inhoud vraag Kan een openbare aanbesteding mogelijk tot hogere opbrengsten voor de 
gemeente leiden? 

Stand van zaken / 
Antwoord: 

De gemeente wil een koppeling tussen de kringloopdoelstelling en de re-
integratie doelstelling. Kiezen voor een aanbesteding met als doel een zo 
hoog mogelijke opbrengst van de afvalstromen laat deze koppeling los. 
Overigens is voor textiel in de business case van Spaamelanden en Paswerk 
gerekend met 49 cent per kilo. Het huidige, tijdelijke, contract van 
Spaamelanden met Wieland levert 50 cent per kilo op. 

Inhoud vraag Wat is de status van opkopers en inkopers? 

Stand van zaken / 
Antwoord: 

Als het daarbij gaat om inkoop en verkoop, dan is er sprake van handel in 
goederen en niet van inzamelen van afval. De AfvalstofFenverordening speelt 
dan geen rol. Als het gaat om het gratis innemen of ophalen, dan is sprake 
van afvalinzameling en geldt de afvalstoffenverordening. Inzamelen mag 
alleen gebeuren door daartoe door de gemeente aangewezen organisaties en 
bedrijven. De kringloopwinkels zullen op grond van de 
afvalstoffenverordening van Haarlem worden aangewezen als inzamelaar 
voor textiel en herbmikbare huisraad. .Ambtelijk wordt uitgezocht op welke 
wijze dit het beste vorm kan worden gegeven. 

Akkoord 
afdelingshoofd 
Namens de 
wethouder(s): 

Datum akkoord 
wethouder: ^ /imn Akkoord afdoen i / 


