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Beantwoording vragen uit Thema-avond Scenario-ontwikkeling en Voorjaarsnota 2019

Tijdens de Thema-avond Scenario-ontwikkeling en Voorjaarsnota 2019 zijn een aantal
vragen gesteld bij het onderwerp van de inspreker die nog door de gemeente
beantwoorden zouden worden. In deze memo treft u de gestelde vragen en de daarbij
behorende antwoorden aan:
Zwemvereniging de Punderman
Betalen andere binnensportorganisaties marktconforme huurprijzen?
Met betrekking tot het zwembad betalen andere partijen marktconforme prijzen.
Stichting Samen Asten Schoon
De gemeente ontvangt € 1,90 per inwoner voor zwerfafval. Wat gebeurt er met deze
inkomsten ?
Dit geld wordt voornamelijk besteed aan educatie op basisscholen en ondersteuning van
vrijwilligers. Daarnaast wordt er ondersteuning ingehuurd voor het aanvragen en
verantwoorden van de subsidie.
NWC
Hoeveel leden maken gebruik van de sportvouchers ?
Antwoord van NWC: 15 sportvouchers worden gebruikt voornamelijk voor jeugdleden.
De Zonnebloem afdeling Asten
6 Verenigingen vallen in spec-32 onder de subsidie Samenlevingsopbouw. Waarom zijn
deze verenigingen hierbij ingedeeld ? En hoe is deze indeling tot stand gekomen ?
In de categorie Samenlevingsopbouw zijn de organisaties opgenomen die investeren in
de kracht van mensen, zodat zij grip (blijven) houden op de samenleving.
De indeling wordt al jaren gebruikt en is nooit aangepast, omdat bovenstaande
omschrijving nog steeds van toepassing is op de organisaties die eronder vallen.
ONA
Is het reëel om een opbrengst van € 40.000,= voor kledinginzameling te verwachten ?
Het genoemde bedrag was gebaseerd op de realisatie in 2018 van de gemeente Someren
en Nuenen. In onderstaande tabel is de vergelijking weergegeven:
Gemeente

Hoeveelheid
brengvoorziening
2018

Inkomsten
brengvoorziening
2018

Inwoners

Hoeveelheid
per inwoner
(kg)

Someren
Nuenen

117930
166876

45992,70
65081,64

19930
19321

5,92
8,64

Inkomsten
per
inwoner in
euro’s
2,31
3,36

Asten heeft 16.743 inwoners. Op basis van Someren kom je dan op 16.743*2,31=
38.676 euro en op basis van Nuenen op 16.743*3,36=56.256 euro. Inkomsten van
Someren via de brengvoorzieningen zijn lager omdat die nog veel inzamelen via
verenigingen en scholen die daar een vergoeding voor krijgen.
Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat het huidige tarief voor textiel in 2019
gezakt is van gemiddeld 0,39 euro in 2018 naar 0,25 euro. Vergeleken met Someren en
Nuenen zijn de inkomsten dan 24.779 en 36.164 euro.
Op basis van de huidige tarieven is daarom de verwachting dat de inkomsten tussen de
24.779 en 36.164 euro zullen liggen.
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