Van: Anjo Geertsema <anjogeertsema@gmail.com>
Verzonden: zondag 25 oktober 2020 20:15
Aan: Griffie Het Hogeland <Griffie@hethogeland.nl>
Onderwerp: voornemen wijziging oud papier regeling

Geachte gemeenteraad,
wij zijn per brief op de hoogte gesteld van de op handen zijnde wijziging in de oud
papier regeling,
Ik begrijp dat men de inzameling graag efficiënt of kostenneutraal wil laten verlopen.
Maar in het voorgestelde plan wordt veel gekeken naar de kosten voor de gemeente
en niet of nauwelijks wat er dan overblijft voor de inzamelaar. Verder lees ik in de
brief met name dat de oud papierinzameling gezien wordt als kostenpost; maar wat
als de gemeente de inzameling moet overnemen? Hoe verhouden die kosten zich
met de kosten van de huidige manier van inzamelen?
In het huidige voorstel ligt de drempel om te gaan verdienen op
oudpapier inzameling op 1500 kilo.
Wij (jeugdraad Uithuizen/Roodeschool) hebben een (formaat) zeecontainer die
continue gestald staat en slechts wordt gewisseld als die vol is.
Voordeel van deze container is dat het papier droog blijft en niet uit de container
waait en in de omgeving terecht komt.
Nadeel is dat de bovenste ruimte lastig te vullen is. Verder wordt er relatief veel
karton bij ons ingeleverd. Hierdoor ligt het gemiddeld tonnage rond de 2 ton per
container. Met het nieuwe voorstel blijft er dan een heel klein beetje opbrengst over
wat niet in verhouding staat tot de inspanning die er geleverd moet worden om het
oud papier in te zamelen. Dan zullen wij de oud papier inzameling moeten
heroverwegen en vermoedelijk staken. Dat is erg jammer want het verdiende geld
wordt altijd goed besteed.
Tegenvoorstel:
Misschien is het een beter idee om wel een drempel per container in te voeren maar
dan dat je bijvoorbeeld pas uitbetaald krijgt als er meer dan 1 of 1.5 ton in zit. In dit
geval dan wel de volle vergoeding per ton. (Dus bij 2 ton 2 x de prijs per ton) Als je
dus minder inzamelt dan het minimum sparen de scholen/verenigingen die maar een
paar honderd kilo inleveren het of langer op of ze stoppen er mee.
Succes met de beraadslaging en discussie.
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