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Kennisnemen van 
De gemaakte afspraken met de harmonie met betrekking tot het beëindigen van de 
medewerking van de harmonie bij de inzameling van oud papier in de kern Riel vanaf 1 oktober 2019.  
 
Achtergrond 
Bij het wijzigen van de inzameling van huishoudelijk afval in Goirle wordt ook de inzameling van oud 
papier op een andere manier uitgevoerd. In de hele gemeente wordt vanaf 1 oktober 2019 gebruik 
gemaakt van een duocontainer voor papier en PMD. De losse inzameling van oud papier komt vanaf 
dat moment ook te vervallen. Tot nu toe wordt door de leden van harmonie Riel medewerking 
verleend bij de inzameling van oud papier in kern Riel. Zij ontvangen per kilo ingezameld papier een 
bepaalde vergoeding. Met de invoering van het nieuwe systeem komt deze werkwijze te vervallen. 
In het raadsvoorstel is een financiële afbouwregeling met de harmonie opgenomen. Zo kan zij op een 
geleidelijke manier andere financieringsbronnen vinden, om het verlies aan inkomsten uit de 
inzameling van oud papier te compenseren. 
  
Afspraken met de Harmonie Muziek en Vriendschap  
De afgelopen twee jaar heeft de harmonie gemiddeld € 5.600,00 per jaar aan inkomsten voor 
ingezameld oud papier ontvangen. De nieuwe wijze van inzameling start op 1 oktober 2019. Dit 
betekent een gemis aan inkomsten vanaf de datum van invoering. Voor het vierde kwartaal van 2019 
zal de harmonie volledig worden gecompenseerd. Hiervoor begroten wij voor het jaar 2019 een extra 
bedrag van € 1.400,00. Verder hebben we afgesproken dat de compensatie voor de harmonie in 
2020 het volledige bedrag van € 5.600,00 bedraagt en  2021 50 % ( = € 2.800,00). We gaan ervan uit 
dat we hiermee passende afspraken hebben gemaakt om het voortbestaan van de harmonie veilig te 
stellen. 
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