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Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I.   de subsidieverordening oud papier Ten Boer 2009 in te trekken per 1-1-2020; 
II.  de subsidieregeling oud papier gemeente Haren 2014 in te trekken per 1-1-2020; 
III. de besluiten onder I en II bekend te maken via overheid.nl.     
  

 

 

 Samenvatting     

De voormalige gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren hebben elk een subsidieregeling oud papier. De 
regelingen beogen een structurele gescheiden inzameling van oud papier door verenigingen, scholen e.d. 
te waarborgen. De individuele regelingen verschillen maar beperkt van elkaar.  
In het kader van harmonisatie van subsidieregelingen heeft het college nadere regels oud papier 2020 
vastgesteld voor de nieuwe gemeente Groningen. Deze nadere regels zijn gelijk aan de nadere regels zoals 
deze tot nog golden voor de oud gemeente Groningen. De regels hebben geen negatieve effecten voor de 
inzamelaars van oud papier in resp. Groningen, Ten Boer en Haren.  
De raad is bevoegd om subsidieregelingen resp. -verordeningen  in te trekken en wordt in het kader van 
harmonisatie voorgesteld om de oude subsidieregelingen van gemeente Ten Boer en Haren in te trekken.      
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

De gemeentelijke herindeling vraagt van ons harmonisatie van ons subsidiekader. Op 26 juni 2019 heeft de 
raad de Algemene Subsidieverordening (ASV) gemeente Groningen 2019 vastgesteld. Deze nieuwe ASV 
vervangt de ASV's van de oude gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen. Per beleidsdomein kennen we 
nadere regels met aanvullende voorwaarden en toekenningsgronden voor subsidiering. We harmoniseren 
de nadere regels gefaseerd. Met voorliggend voorstel harmoniseren we subsidieregels ten aanzien van de 
gescheiden inzameling van oud papier.  
 
De oud-gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren hebben tot nog toe elk een eigen subsidieregeling ter 
ondersteuning van de gescheiden inzameling van oud papier door scholen, vernigingen e.d.. Groningen 
kent een regeling op grond van de ASV, uitgewerkt in nadere regels . Haren kent een separate 
"Subsidieregeling oud papier gemeente Haren 2014", Ten Boer een separate "Subsidieverordening oud 
papier Ten Boer 2009". In het kader daarvan geven de gemeenten een garantieprijs af per ingezamelde ton 
papier waar de inzamelaars aanspraak op kunnen maken in tijden dat de marktpijs voor oud papier laag is. 
Hiermee wordt voorkomen dat inzamelaars in perioden met lage marktpijzen en daardoor lage opbrengsten 
hun inzameling staken. 
De regelingen verschillen inhoudelijk maar beperkt van elkaar. In het kader van harmonisatie heeft het 
college besloten om de subsidieregels zoals oud gemeente Groningen deze tot nog toe hanteert, per 1-1-
2020 van toepassing te verklaren voor de gehele nieuwe gemeente Groningen en daartoe nadere regels 
oud papier 2020 vast te stellen. De separate regelingen van Haren en Ten Boer kunnen daarmee komen te 
vervallen. De raad wordt daartoe voorgesteld om de subsidieregelingen van oud gemeenten Ten Boer en 
Haren in te trekken (bevoegdheid raad).      
 
Kader     

Bevoegheid raad intrekken subsidieverordeningen/-regelingen      
 
Argumenten en afwegingen     

Het is van belang om een subsidieregeling oud papier in stand te houden. De gescheiden inzameling van 
oud papier wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door scholen, verenigingen, maatschappelijke 
organisaties e.d.. De inzamelaars mogen in ruil voor hun inspanning de opbrengsten van het ingezamelde 
papier behouden. Deze wijze van gescheiden inzameling is voor de gemeente een gunstige methode. Zo 
hoeft de gemeente - daar waar verenigingen e.d. dit verzorgen - het papier niet zelf apart in te zamelen 
(duurder). Ook wordt hiermee voorkomen dat papier in het restafval terecht komt, niet hergebruikt wordt en  
tegen hoge kosten verwerkt moet worden.      
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De harmonisatie heeft geen negatieve consequenties voor de inzamelaars van oud papier. De bestaande 
subsidieregelingen zijn vergelijkbaar qua opzet. De door het college vastgestelde Nadere regels oud papier 
2020 zijn dan ook te beschouwen als een voortzetting van de huidige regelingen. Per 2020 worden de 
garantieprijzen geharmoniseerd. Daarbij worden de hoogst geldende garantieprijzen per 1-1-2020 als 
uitgangspunt  gehanteerd. Hiermee wordt voorkomen dat er inzamelaars als gevolg van harmonisatie er op 
achteruit gaan. De garantieprijzen worden per 1-1-2020 ook geïndexeerd, waarmee inzamelaars worden 
gecompenseerd voor inflatie.       
 
Financiële consequenties     

De jaarlijkse subsidielasten oud papier zijn sterk afhankelijk zijn van de (fluctuerende) marktprijzen voor oud 
papier en daarmee niet eenduidig aan te geven. In jaren met gunstige marktprijzen draagt de gemeente 
geen enkele subsidie bij. In jaren met lage marktprijzen wel. De lasten van de subsidieregeling worden 
gedekt uit de afvalstoffenheffing.      
 
Overige consequenties     

--      
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Vervolg     

Na besluitvorming door de raad wordt een en ander bekendgemaakt door publicatie in het electronisch 
Gemeenteblad. Alle inzamelaars van oud papier ontvangen een brief van Stadsbeheer over harmonisatie 
van de subsidieregeling en de per 2020 geldende garantieprijzen.       
 
Lange Termijn Agenda     

--      
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
burgemeester,    secretaris, 
Koen Schuiling    Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 

 


