
Samenwerken met verenigingen 

rond de inzameling van papier 



Context 

AB Regio Rivierenland 9 december 2015 

 

Duurzame samenwerking met verenigingen 

 

Besluit: Samenwerkingsovereenkomsten te 

verlengen tot 31 december 2016 

 

Invulling samenwerking in 2016 bespreken 

 



 geschiedenis 

 
Ruim 65 (van de in totaal 81) verenigingen zamelen 

al meer dan 20 jaar papier in. 

Sinds 1999 papierinzameling Avri ism verenigingen. 

Sinds 2007, uniform tarief voor alle verenigingen 

door invoering minicontainers. 

 



stand van zaken (1) 

 

 

81 verenigingen (wachtlijst 7 verenigingen) 

Wachtlijst bevat per 1 maart 2016: 3 verenigingen uit Tiel, 

1x Zaltbommel, 1x Kerkdriel, 1x Vuren en 1x Culemborg 

Inzameling doordeweekse avonduren + zaterdag 

In alle 10 gemeenten wordt er door verenigingen papier 

ingezameld. 



stand van zaken (2) 

 

De gemiddelde route heeft 1065 huisaansluitingen 

Verenigingen ontvangen een vergoeding per 

huisaansluiting per jaar  van € 8,135  

Huidige vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Extra kosten indexering 2015 t.o.v. 2016: € 16.037— 

De gemiddelde vergoeding is € 8.660,-- per jaar per 

vereniging 

De hoogste vergoeding is € 23.005,-- per jaar voor 1 

vereniging. 

De laagste vergoeding is € 1.667,-- per jaar voor 1 

vereniging 

 



huidige werkwijze 

Avri levert voor de papierinzameling een voertuig (achterlader) 

en chauffeur. 

Verenigingen leveren de beladers (vrijwilligers) 

Verenigingen ontvangen van Avri veiligheidshesjes en 

veiligheidsschoenen. Deze zijn ze verplicht te dragen tijdens 

de inzameling 

Verenigingen zamelen ook buiten vestigingsgemeente of kern 

in. Dit is bij 5 verenigingen het geval.  

 

 



kosten inzameling 

 

Kosten 2016: 

totaal vergoedingen aan 81 verenigingen: € 701.464,-- per jaar 

kosten materieel en personeel Avri: € 728.167,-- per jaar 

totale kosten: € 1.429.632,-- per jaar 

Aantal huisaansluitingen: 86.226 

kosten per huisaansluiting: € 16,58 



Stellingen 



Wie zamelt er in?  

1. Verenigingen zamelen maximaal x 

jaar in, daarna is de beurt aan een 

andere vereniging 

 

2. Meerdere verenigingen zamelen in op 

1 route (roulatiesysteem) waardoor 

meerdere verenigingen betrokken zijn 

(vergoeding ontvangen) 

 



Wie zamelt er in?  

3. Avri neemt inzameling over indien er 

geen verenigingen op de wachtlijst 

staan bij het vrijkomen van een route. 

 

4. Avri gaat actief werven naar 

verenigingen bij het vrijkomen van 

een route. 



Waar wordt ingezameld?  

5. Verenigingen zamelen alleen in 

binnen eigen gemeente 

 

6. Verenigingen zamelen alleen in 

binnen eigen kern 

 

7. Inzamelroutes verkleinen zodat meer 

verenigingen kunnen inzamelen 



Vergoeding verenigingen 

 

 

7. De vergoeding voor verenigingen niet meer 

indexeren. Besparing 2015 t.o.v. 2016: € 16.037,-- 

 

8. De vergoeding voor verenigingen verlagen naar 

marktconform tarief. 

Eigen onderzoek in 2011 onder afvalbedrijven in Nederland 

toont gemiddelde vergoeding aan van € 5,87 (t.o.v. € 7,67 

vergoeding 2011 door Avri).  

 

 

 

  

 


