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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Via de lokale pers is gecommuniceerd dat voetbalverenging WCR in goede afstemming met de 
gemeente per 1 april 2020 stopt met het huis aan huis inzamelen van oud papier. Om de verwachte 
financiële verliezen tijdelijk op te vangen, is een regeling getroffen met de gemeente. Graag 
informeren we u via deze weg over deze regeling en hoe deze tot stand is gekomen. 
 
KERNBOODSCHAP 
Met voetbalvereniging WCR is een afbouwregeling getroffen om de missende inkomsten voor de 
inzameling van oud papier de komende 5 jaar te compenseren. De vereniging stopt daarbij dit jaar 
nog met de huis aan huis inzameling van papier. 
  
TOELICHTING 
Voetbalverenging WCR heeft afgelopen jaar aan de gemeente laten weten na te denken over het 
stoppen met de papierinzameling of het afbouwen ervan. Redenen hiervoor zijn de dalende 
papierprijzen maar ook de afname en de ouderdom van de vrijwilligers om papier huis aan huis op te 
halen. WCR heeft hierin een unieke positie, ze zijn de enige vereniging die huis aan huis bij de 
bewoners het papier ophaalt en zo extra inkomsten genereerd. 
 
Vanwege de invoering van het nieuwe afvalbeleid en de geplande vervanging van de minicontainers 
heeft de gemeente afgelopen jaar contact opgenomen met WCR. De insteek van het gesprek was 
meer duidelijkheid te krijgen of WCR oud papier blijft inzamelen. Bij de geplande uitwisseling van de 
minicontainers wordt namelijk ook een minicontainers voor oud papier ter beschikking gesteld. We 
willen voorkomen dat bewoners de container weigeren omdat ze het papier doneren aan WCR en 
deze kort erna stopt met de inzameling.  
 
CONSEQUENTIES 
Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat WCR met het idee liep om te gaan stoppen maar door 
wilde gaan zo lang als dat ging. Om duidelijkheid te scheppen heeft de gemeente, in goed overleg met 
WCR, een voorstel gedaan om per 1 april 2020 te stoppen met de huis aan huis inzameling. Ter 
compensatie van de missende inkomsten is een afbouwregeling voor gelegd. 
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De regeling is als volgt opgebouwd:  
 

2020 2021 2022 2023 2024 
100%  70% 50% 30% 10% 

 
Het bedrag wordt gebaseerd op de gemiddelde papierinkomsten van de afgelopen 3 jaar. WCR 
behoudt, net als veel andere verengingen, wel de papiercontainer die op het complex staat. Voor 
bewoners die daar hun papier naar toe willen brengen blijft dat gewoon mogelijk. 
 
VERVOLG 
De financiële gevolgen worden verrekend met de NV BAR Afvalbeheer. Door het stoppen van WCR 
verwachten we dat meer bewoners kiezen voor een minicontainer voor papier. De kosten voor de 
afbouwregeling verdienen zich zo de komende jaren weer terug via de extra papierinkomsten.    
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 


