
 

 

t.a.v:    aan alle commissieleden van de Commissie Samenleving  

gemeente Haarlem 

  Postbus 511, 2003 PB Haarlem 

 

Betreft:  Het Collegebesluit omtrent het verstekken van alleenrecht voor het inzamelen van   

afval aan de combinatie Spaarnelanden / Paswerk d.d. 29 oktober 2013 

 Handhavingsbrief aan de Stichting Rataplan  

 Bezwaarschrift van 10 organisaties 

 

Geachte leden van de Commissie Samenleving,  

Graag reageer ik middels deze brief op het besluit van het College van de gemeente Haarlem d.d.    

29-10-2013, de daaropvolgende handhavingsbrief d.d. 27-11-2013 en het commentaar van 

Wethouder Nieuwenburg in de commissie samenleving d.d. 12-12-2013.  In de handhavingsbrief stelt 

de afdeling Handhaving Bebouwde Omgeving dat Stichting Rataplan aangewezen dient te worden 

door burgemeester en wethouders van Haarlem om overtollige spullen op te halen. En op last van 

een dwangsom wordt Rataplan nu verboden om nog langer spullen op te halen hetgeen de 

bedrijfsvoering ernstige schade zal berokkenen en reguliere arbeidsplaatsen voor 

arbeidgehandicapten komen daarmee in gevaar.  

Het genoemde besluit raakt overigens alle kringloopbedrijven in Haarlem en omstreken. Uit navraag 

bij mw. Vringer van de Haarlemse Afdeling Handhaving blijkt dat Rataplan momenteel een van de 

twee bedrijven is met een handhavingsbrief. Volgens mw. Vringer gaan alle kringloopbedrijven een 

brief krijgen omdat er ruimte gemaakt moet worden voor het eigen re-integratie initiatief. Deze mate 

van verdringing zou zijn toegestaan omdat het hier gaat om de spullen die vallen onder de wet 

milieubeheer. Het verkrijgen van een vergunning is zeer onwaarschijnlijk zo stelt de brief. Dit is 

echter door Wethouder Nieuwenburg herroepen in de commissie samenleving, meerdere bedrijven 

kunnen straks een vergunning aanvragen. De vraag is wel: onder welke condities dat zal zijn, wie 

krijgt dan wel of geen vergunning? Nog steeds kan er uit protectionistisch oogpunt gehandeld 

worden.  

Op 6-12-2013 hebben 10 bedrijven uit Haarlem en omstreken dan ook een proforma bezwaar 

gemaakt tegen het collegebesluit. De bedrijven zijn inmiddels druk bezig met de onderbouwing van 

het bezwaar. Het onderbouwde bezwaar zal op korte termijn ook naar het college gestuurd worden. 

We hebben het hier dus ook niet over afval maar spullen die een waarde vertegenwoordigen die op 

verzoek van de burger worden opgehaald achter de voordeur en dus niet van de stoep. Zo doen nog 

zeker 20 andere initiatieven in Haarlem dat.  



In het collegebesluit wordt ruimte gecreëerd voor twee nieuwe kringloopbedrijven van 

Paswerk/Spaarnelanden. Met deze kringloopbedrijven worden op termijn 35 arbeidsplaatsen 

gecreëerd. Stichting Rataplan heeft per mail d.d. 22-5-2013 al aangegeven de arbeidsplaatsen te 

willen bieden aan mensen met een arbeidshandicap en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Door 

gemeente (hoofd sociale zaken E. Dorscheidt) is Rataplan doorverwezen naar Paswerk. Na weigering 

van de directeur van Paswerk, de  heer Boon, om met ondergetekende in gesprek te gaan over het 

invullen van alle vacatures bij de vestigingen van Rataplan in Haarlem door middel van zgn. Begeleid 

Werken WSW,  is er voor de tweede maal een poging ondernomen door hoofd P&O van Rataplan, 

mevr. Sandy Lakeman. Paswerk (Manager Pasmatch Mariette Telman) heeft vervolgens aangegeven 

ons geen mensen te willen leveren, letterlijk omdat ze geen mensen konden missen. Dit is nogmaals 

teruggekoppeld (d.d. 1-7-2013) aan de heer Dorscheidt zonder reactie. Herhaalde pogingen om met 

de heer Boon in gesprek te komen zijn stelselmatig afgehouden. “De heer Boon wenst niet met de 

directeur van de Stichting Rataplan te spreken”.  

Als de gemeente  Haarlem en/of Paswerk arbeidsplaatsen wilde(n) realiseren bij Rataplan dan waren 

26 arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidshandicap nu een feit. Dat zijn vervolgens ook nog 

eens reguliere arbeidsplaatsen in het kader van begeleid werken. Dat betekent dus dat de gemeente 

Haarlem zonder ook maar een cent te hoeven investeren/ betalen 26 arbeidsplaatsen bij Rataplan 

had kunnen hebben. Dit sluit uitstekend aan bij het overheidsbeleid om meer mensen uit de sociale 

werkvoorziening bij reguliere bedrijven te laten werken en te laten participeren (het uiteindelijke 

doel van het businessplan Paswerk/Spaarnelanden). Ook met de participatiewet in aantocht is dit 

een gewenste beweging. In Haarlem gaat de lokale overheid echter zelf de taak van het 

kringloopbedrijf op zich nemen en wil alle concurrentie verdringen en daarmee dus ook 

arbeidsplaatsen verdringen. In dit geval dan ook nog arbeidsplaatsen voor een kwetsbare doelgroep.  

In de commissie samenleving d.d. 12-12-2013 gaf wethouder Nieuwenburg aan dat Rataplan nooit de 

intentie heeft gehad om mensen van de Schalm aan het werk te helpen. Ik kan u zeggen dat die 

intentie er wel degelijk is geweest. Toen ik echter in de Pletterij debatteerde (d.d. 15-5-2013) met de 

heer Boon van Paswerk en de ex-werknemers van de Schalm werd mij duidelijk gemaakt dat er een 

poging werd ondernomen om al het personeel van de Schalm bij Rataplan te stationeren onder het 

mom van overgang van onderneming. UWV zou worden ingezet om alle personeelsleden bij Rataplan 

onder te brengen. Dit maakte dat we in plaats van enkele werknemers (waarmee we al in gesprek 

waren)  geen enkele ex- werknemer werk konden bieden, het was alles of niets.  

Rataplan wil nog steeds regulier werk bieden voor mensen met een arbeidshandicap. Echter de 

huidige arbeidsplaatsen, welke noodgedwongen zijn geworven uit omringende gemeenten, blijven 

wel behouden bij Rataplan. Om meer banen te bieden wil Rataplan graag meedenken over extra 

winkels om daarmee extra arbeidsplaatsen te bieden en met het textiel uit de containers kan 

Rataplan vrijwel direct 10 extra arbeidsplaatsen bieden.    

Op deze manier kan Rataplan aan alle gestelde randvoorwaarde (1 t/m 7) voldoen die worden 

gesteld in het collegebesluit. Te weten: Zoveel mogelijk hergebruik, kostenbewust inzamelen, zoveel 

mogelijk banen creëren (alleen gaat Rataplan een stap verder de reguliere banen zijn namelijk gelijk 

een feit, dus geen tussenstap), inzicht in goederen en geldstromen (Rataplan werkt met KPRS en een 

Barcode kassasysteem), voldoen aan Europese- en plaatselijke regelgeving, Een oplossing op korte 

termijn (de oplossing had er al kunnen zijn, in het besluit spreekt over het wegvallen van een 

afzetkanaal, dat is echter onjuist), in overleg met UWV/ Paswerk kan bekeken worden of ex-

werknemers van de Schalm aan werk geholpen kunnen worden.  



Grootste voordeel is dat de exploitatie niet voor rekening van de gemeente is en dus ook het risico 

ligt niet bij de gemeente. Het is veruit de snelste weg naar resultaat, het is alleen erg jammer dat ons 

initiatief niet eerder met beide armen is aangepakt. Stichting Rataplan is een betrouwbare partner 

voor veel gemeenten. Rataplan bestaat al sinds 1982 en werkt in Nederland samen met 15 SW 

bedrijven en gemeenten om voor zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten werk te bieden. Rataplan 

heeft sinds 2011 ook de ANBI status. Rataplan betaald de werknemers fatsoenlijk volgens CAO BKN 

en CAO klein metaal. Het is een gouden regel dat Rataplan werkt met lokale WSW en WWB-ers. Zo 

gaat dat bij alle overige 11 kringloopbedrijven en 20 fietsenwinkels/stallingen. Haarlem is daarop nu, 

door eigen toedoen een uitzondering.      

Landelijk zijn er bij de branchevereniging BKN 66 leden aangesloten met 180 winkels. Bij navraag aan 

de BKN blijkt dat een dergelijke uitsluiting van kringloopwinkels niet eerder is voorgekomen bij de 

leden, er zijn leden met een ophaalvergunning maar daar staat dan ook een vergoeding tegenover 

voor opgehaalde kg (zo was dat eerder ook bij de Schalm). Mijn stelling is dan ook dat Rataplan zich 

als bedrijf hier niet op had kunnen voorbereiden. Ik weet dan niet wat ik als ondernemer van de 

overheid mag verwachten. Wat men vaker ziet is dat gemeenten blij zijn dat er bedrijven zijn die 

werkgelegenheid bieden voor een kwetsbare groep en daarmee ook nog de hoeveelheid afvalstoffen 

verminderd. Ik vraag me nogmaals of de burger niet zelf mag bepalen waaraan hij zijn spullen 

schenkt zoals de burger ook zelf bepaald dat hij geld schenkt aan een goed doel, denk bijvoorbeeld 

ook aan giro 555, Serious Request, Leger des heils, 

Kort samengevat: Rataplan wil nog steeds graag samenwerken met de gemeente Haarlem, haar SW 

bedrijf Paswerk en afvalbedrijf Spaarnelanden. We zien mogelijkheden voor het bieden van veel 

arbeidsplaatsen zeker in combinatie met het textiel uit de containers, uiteraard tegen betaling voor 

het textiel. Dan hoeft de gemeente dan dus niet te investeren.  

 

Tot nadere uitleg of overleggen van onderliggende stukken gaarne bereid,  

 

Hoogachtend, 

 

 

G.J. Dekker MBA 

Directeur Stichting Rataplan,  

Vestigingen Haarlem : Werfstraat 3-5 2021 BP Haarlem, Zijlstraat 10 2011 TN Haarlem 

       

 


