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BESPREEKNOTITIE 
 

Aanleiding  
Sinds 1999 zamelt Avri in samenwerking met de vrijwilligers van verenigingen papier in. De 
papierinzameling is in het basispakket opgenomen en hiermee dragen alle gemeenten naar evenredigheid 
bij aan de kosten voor papierinzameling middels verenigingen. Al eerder hebben een paar gemeenten de 
wens geuit om de papierinzameling in het pluspakket op te nemen. Meerdere gemeenten vinden de 
papierinzameling met verenigingen geen taak voor Avri. Eén gemeente heeft de voorkeur om, zonder Avri, 
wel regie te voeren over de wachtlijst en toekenning van de vergoeding. 
 
De stappen in het bestuurlijk proces 
Het onderwerp “papierinzameling met inzet van de verenigingen” is gekozen om nieuw beleid voor te 
bereiden met een opiniërende bestuurlijk proces. Hiermee doen we recht aan de wens van het AB om het 
bestuur en de gemeenteraden eerder mee te nemen in het besluitvormingsproces, stellen we voor het 
reguliere proces uit te breiden met de volgende stappen: 
 
 
1. Aanleiding  

In de discussienotitie papier is de aanleiding beschreven. De aanleiding is toegelicht in het AB 10 
februari 2022 met een presentatie. 
 

2. Start 
Discussienotitie papier is behandeld in het DB van 9/02/2022. Op de platformbijeenkomst van 
13/04/2022 is een presentatie over dit onderwerp gehouden. Vervolgens is het onderwerp in het AB 
van 14/04/2022 geagendeerd. Het gewenste resultaat was een keuze te maken uit scenario’s. Dit 
voorstel is inhoudelijk niet behandeld.  
 

3. Concept AB-voorstel  (opiniërend) 
DB 8 juni 2022 – Bestaande discussienotitie papier, aangevuld met: 
- Principebesluit:  inzet verenigingen bij papierinzameling stopt 
- Pakket van eisen van de kwalitatieve doelstellingen 

o Einddatum inzet verenigingen 
o Alternatieven aangedragen vanuit Avri:  

▪ Schoonmaken oc- businesscase  
▪ Mobiele milieustraat – businesscase 

o Afbouwregeling  
o Keuze uit scenario’s: bespreeknotitie voor de raden 

▪ Basis of pluspakket 
▪ Afbouwregeling – aantal jaar enz.  
▪ Hoogte vergoeding voor alternatieven 

Bestuurlijke planning waarin de bestuurder ruimte krijgt voor overleg met gemeenteraden 
 
4. Afstemming met de gemeenteraden 

Bij zeer politiek gevoelige onderwerpen of bij onderwerpen met veel impact op de bewoners zal 
opiniërend een het concept-AB voorstel aan de individuele raden worden gepresenteerd. Het concept 
AB-voorstel zal samen met de verantwoordelijk wethouders en de directeur Avri aan de raden 
gepresenteerd worden. Deze bijeenkomsten worden tussen juni en september in overleg met de 
griffiers gepland.    
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5. AB-voorstel (besluitvormend) 

Een definitief AB-voorstel zal op 9 november 2022 op de agenda van het DB staan.  
Het definitieve AB-voorstel zal inzicht geven in de kaders en de projectopdracht (zie bijlage 2). 

 
Op basis van het AB-voorstel neemt het AB op 16 februari 2023 een besluit en geeft het AB opdracht 
aan Avri.  

 
Nadat het AB het voorstel heeft aangenomen, kan de uitvoering starten. Hiervoor krijgt de Avri-
organisatie een opdracht, zie bijlage 2.  
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Bijlage 1; opiniërende beleidscyclus papierinzameling met verenigingen  
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Bijlage 2: Projectopdracht – Papierinzameling met 
verenigingen 

Status: concept 

1. Waarom dit project 4. Out of scope 

Op basis van het AB-voorstel neemt het AB op 16 februari 2023 een besluit 
over deze projectopdracht.. Nadere invulling volgt.  
 
 

- Alternatieve taken voor verenigingen die gemeenten gaan aanbieden 

- Subsidie of vergoeding aan verengingen door gemeente als compensatie als 

vergoeding wegvalt.  

2. Doelstelling(en)- Bijdrage 5. Bijdrage  

Op basis van het AB-voorstel neemt het AB op 16 februari 2023 een besluit 
over de doelstelling. Nadere invulling volgt.   

- Besparing vergoeding 730.000 per jaar 

- Lagere inzamelkosten  

- Vergoeding alternatieve inzet – zie apart projectopdracht 

3. Eindresultaat (wat wordt er opgeleverd) 6. Projectteam, stuurgroep - Euro's 

Papierinzameling in eigen beheer Avri zonder inzet van de verenigingen.   Bestuurlijk opdrachtgever 
Ambtelijk opdrachtgever: Marieke Verhoeff 
Ambtelijk opdrachtnemer: Christine Waasdorp 

7. Temp -Planning 

 
   

1. Idee: Opdracht AB  

2. Definitie: Pakket van eisen (PVE)  

i. Eisen inzameling: Personeel/Routes/ AfvalRis 

ii. Eisen bedrijfsbureau (voertuigen) 

iii. Eisen financiën (ivm afbouwregeling) 

iv. Communicatie verenigingen (verwachte inzet) – loket “Zwolle” inrichten? 

3. Ontwerp  

i. Inzameling, nieuwe routeplanning, bezetting personeel, aanschaf voertuigen (indien noodzakelijk) 

ii. Inrichting informatieavonden verenigingen voor toetsing van het ontwerp 

iii. Alternatieven Avri (schoonmaken ondergrondse containers, mobiele milieustraten)  

iv. Uitvragen alternatieven gemeenten  

4. Voorbereiding 

i. Routes optimaliseren 

ii. Planning aanpassen 

iii. Personeel informeren 

iv. Voertuigen aanschaffen, indien nodig 

5. Realisatie: Invoering 1 januari 2024  

Idee
Opdracht 16 februari 2023

2. Definitie
Q1 2023

3. Ontwerp
Q2 2023

4. Voorbreiding
Vanaf Q3 2023

5. Realisatie
Vanaf 1 janauri 2024


