Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst,
overwegende dat het gewenst is beleidsregels voor de verlening van subsidie in verband met de
inzameling van papier door in de gemeente Voorst gevestigde verenigingen en scholen vast te
stellen;
gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2004 gemeente
Voorst;
besluiten vast te stellen:

BELEIDSREGELS PAPIERINZAMELING
1. papierinzameling door vrijwilligers
1. Begripsomschrijving
subsidie: Een vast bedrag per ingezamelde 1000 kilo, te betalen door de gemeente.
OPK: Onder oud papier en karton (OPK) wordt verstaan het al dan niet gebruikte, bedrukte
of onbedrukte papier, onverschillig van welke aard dat als afvalstof vrijkomt bij particuliere
huishoudens, zoals kranten, tijdschriften, verpakkingsmateriaal karton, golfkarton,
papierafval, snippers, stroken en snijdsels.
Inzamelgebied: Onder inzamelgebied wordt verstaan de vastomlijnde gebieden per
vereniging of school die als zodanig zijn aangegeven.
Organisatie: elke vereniging die statutair in de gemeente Voorst gevestigd is, stichting die
statutair in de gemeente Voorst gevestigd is en een ideëele doelstelling heeft, elk in de
gemeente Voorst vertegenwoordigd kerkgenootschap alsmede elke in de gemeente Voorst
gevestigde school, nader te noemen: ‘de organisatie’.
2. Beleidsdoel
Het tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, en zo hoog mogelijk milieurendement
ten aanzien van gescheiden inzameling van oud papier en karton (OPK), de
papierinzameling door de organisatie in stand te houden.
3. Subsidiabele activiteiten
Het door de organisatie bemensen van de daarvoor beschikbaar gestelde auto’s en het
daarmee ophalen van oud papier en karton.
4. Subsidievoorwaarden
Elke organisatie zamelt alleen in op de voor die organisatie bepaalde route en gebied.
5. Bepaling subsidiehoogte
Als grondslag voor het bepalen van de subsidie geldt: Dat de subsidie € 30,= per
ingezamelde 1000 kilogram bedraagt.
6. Nadere regels
• Subsidieverlening vindt plaats op basis van een vast subsidiebedrag per 1000 kilo
ingezameld papier.
• De subsidie wordt, achteraf, per kwartaal uitbetaald op basis van de ontvangen overzichten
van de ingezamelde tonnages.
• De feitelijke vaststelling van het subsidiebedrag vindt achteraf plaats op basis van de
werkelijk ingezamelde hoeveelheden. Dit wordt in een subsidiebeschikking in januari
volgend jaar bekend gemaakt aan betreffende organisatie.
• Eens per 3 jaar bestaat de mogelijkheid voor nieuwe organisaties zich als gegadigde voor
papierinzameling aan te melden. De eerste keer is dan voor 1 januari 2016. Nieuwe
aanmeldingen dienen tenminste 3 maanden voor dit tijdstip binnen te zijn. In geval van
nieuwe aanmeldingen moeten de inzamelgebieden aangepast worden.

