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Onderwerp: Raadsvoorstel wijziging garantieprijs oudpapier

Geachte leden van de gemeenteraad van Het Hogeland,
Afgelopen week ontvingen wij vanuit de gemeente een brief waarin wordt aangegeven dat
de voorwaarden voor het ontvangen van de garantieprijs voor oud papier worden gewijzigd.
Deze brief viel ons als, oud papier inzamelaar, nogal rauw op ons dak. Sinds jaar en dag, zo'n
zestig jaar lang, zamelen wij, als evenzovele verenigingen en instellingen, oud papier in
binnen de gemeente Het Hogeland.
Bijna een jaar geleden hebben we contact gezocht met de gemeente over de oud
papierinzameling nadat wethouder Blok in de media kwam met eventuele wijzigingen t.a.v.
de oud papierinzameling. Gedurende het gehele jaar hebben we vinger aan de pols
gehouden over de stand van zaken. In april hebben we een brief verstuurd aan wethouder
Blok met een toelichting op onze werkwijze en met het verzoek voor een gesprek om e.a.
mondeling toe te lichten. Hierop hebben we slechts een ontvangstbevestiging mogen
ontvangen. Een inhoudelijk antwoord of een uitnodiging voor een gesprek hebben we niet
ontvangen. De verstuurde brief is in de bijlage toegevoegd.
In de brief waarin de garantieprijs voor 2021 wordt aangekondigd, staat vermeld dat een
goed gevulde container tussen de 5000 en 7000 kilogram oud papier en karton kan
bevatten. Deze schatting is naar onze mening onvolledig en veel te optimistisch omdat geen
rekening wordt gehouden met het type container en de aard van ingezamelde materiaal.
Als muziekvereniging De Bazuin Winsum zijn wij de grootste inzamelaar in het dorp
Winsum.
Wij houden tweemaandelijks op zaterdag een oud papieractie door het dorp. Per actie
zamelen we dan gemiddeld 10 ton papier in, in twee open containers. Tijdens de actie
zorgen we voor een optimale vulling van de containers. Het gebeurt zelden dat een open
container meer dan 5,5 ton papier bevat.
Hiernaast beheren we nog een inzamellocatie met gesloten containers. Wekelijks worden
bijna 3 containers gevuld en afgevoerd. Hiervoor is een vrijwilliger van de vereniging
dagelijks drie kwartier tot een uur bezig om aan het einde van de dag het gebrachte papier
op te stapelen en de container af te sluiten. Hierdoor lukt het ons om gemiddeld 2,35 ton
per container te bergen voordat deze vol wordt afgevoerd. Op dit moment levert ons dit,
door de lage marktprijs en de hoge afvoerkosten van €149 per container, nog gemiddeld
€84,60 per container op (2,35 keer de garantieprijs van €36 per ton).
Het voorstel dat ons nu kenbaar is gemaakt, houdt in dat er pas boven de 2,5 ton per
container een bedrag van €54 per ton wordt uitgekeerd. Dit betekent dat we voor de

wekelijkse containers niets meer ontvangen (zie brief gemeente in de bijlage). Gezien onze
ervaring is het invoeren van een ondergrens van 2,5 ton niet op feiten gebaseerd en
onwenselijk.
Hierover hebben we telefonisch contact gezocht met de dhr. Ongering de behandelende
ambtenaar. In het gesprek gaf hij aan dat hij al meerdere verenigingen aan de lijn heeft
gehad met dezelfde zorgen. Vervolgens deelde hij mee dat het voorstel wordt aangepast, u
als gemeenteraad te kiezen heeft uit 3 opties voor de hoogte van de drempel; 1, 1,5 en 2 ton
papier. Wat verder duidelijk werd is dat de reden om deze wijziging door te voeren is
bedoeld om de belading van de containers te verhogen. Wij vinden dit een omslachtige
manier om dit voor elkaar te krijgen. De gemeente zou ook de inzamelaars die structureel
een lage belading hebben hierop aan kunnen spreken en aan kunnen geven dat er voor
halflege containers geen garantieprijs wordt ontvangen. Hierdoor hoeven, onder andere
wijzelf en met ons vele andere verenigingen, die er alles aan doen om de containers zo goed
mogelijk te vullen, niet te bloeden voor diegene die het niet voor elkaar heeft. Zelfs met het
toepassen van de laagste drempel van 1 ton papier, zouden we in plaats van €84,60
gemiddeld nog slechts €72,90 ontvangen.
Voor ons als vereniging zijn de inkomsten vanuit de papier inzameling van levensbelang voor
het in stand houden van onze 100-jarige vereniging. Wij vragen u als gemeenteraad de
voorgestelde regeling zéér kritisch te beoordelen en zich te realiseren wat de financiële
gevolgen inhouden voor al die verenigingen die vele uren steken in het inzamelen van oud
papier.

Met vriendelijke groet,
Pieter Jan Smedema
secretaris

