
 

 

Amendement fractie CDA en Fractie Franssen bij de behandeling van 
raadsvoorstel BP/329: toestemming toetreding gemeenschappelijke regeling 
RD4.  
Onderwerp: Textiel en papier blijft bij verenigingen  
 
 
De raad van de gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 26 mei 2016,  
 
 
Constaterende dat: 
• Met de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling RD4 de afvalverwerking door RD4 

zal worden uitgevoerd;  
• Met de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling RD4 de afvalverwerking niet meer 

door de gemeente zelf gereguleerd wordt;  
• Bij de gemeenschappelijke regeling meerdere gemeenten zijn aangesloten; 
• Het inzamelen van afval op een goedkope en effectieve wijze plaats dient te vinden;  
• Verschillende verenigingen binnen Gulpen-Wittem al jaren hun diensten aanbieden om 

het oud-papier en textiel op te halen; 
• De verenigingen in onze kernen veel inkomsten genereren uit het ophalen van papier en 

textiel;  
• Verenigingen hiermee een grote bijdrage aan het gemeentelijk afvalbeleid leveren; 
• Het inwoners stimuleert om hun oud-papier en textiel aan te bieden, omdat zij daarmee de 

plaatselijke verenigingen ondersteunen; 
• Nu de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling RD4 door de Raad wordt 

geaccordeerd er een nieuw afval beleid moet worden opgesteld; 
 
Overwegende dat: 
• De inkomsten van papier en textiel voor verenigingen een zeer belangrijke inkomstenbron 

zijn; 
• Indien deze inkomsten (deels) wegvallen dit het einde kan betekenen van deze 

verenigingen; 
• Het CDA en Franssen grote waarde hecht aan het verenigingsleven alsmede het 

voortbestaan ervan;  
• Verenigingen de katalysator binnen de kernen zijn en het wegvallen van de verenigingen 

de leefbaarheid van de kernen aantast; 
• Het CDA en Franssen van mening is dat de huidige regeling betreffende het ophalen van 

papier en textiel door verenigingen alsmede de daaraan hangende vergoeding voor de 
verenigingen bij toetreding tot de gemeenschappelijke regeling RD4 doorgang moet 
blijven vinden.  

• Bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleid het inzamelen van oud papier en textiel ook 
voor de toekomst te laten plaatsvinden door de verenigingen; 

 



 

 

 
• De verenigingen bij het toepassen van wijzigingen in het afvalbeleid in een vroeg stadium 

te betrekken;  
 

Besluit:  
• De huidige gang van zaken betreffende het ophalen van papier en textiel door 

verenigingen te handhaven;  
• Bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleid te waarborgen dat het inzamelen van oud 

papier en textiel ook in de toekomst door de verenigingen kan blijven plaatsvinden;  
• De verenigingen bij het toepassen van wijzigingen in het afvalbeleid in een vroeg stadium 

te betrekken;  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Gulpen-Wittem, 26 mei 2016   
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