
Beantwoording vragen uit de vergadering commissie Samenleving 
december 2013 

Aan: Leden van de commissie Samenleving 
Van: Hoofdafdeling Concernstaf 
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 afvalstoffenverordening 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 herbruikbare huisraad. Ambtelijk wordt uitgezocht op welke 
wijze dit het beste vorm kan worden gegeven. 
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