Geachte gemeenteraad,
Op het gevaar af u nu echt te gaan vervelen toch nog een laatste inzicht omtrent de
garantieprijs oudpapier.
Ik heb gebeld met Omrin om hen om uitleg te vragen over de manier waarop de onkosten
(containers, uren kraakwagens) zijn verdisconteerd in hun afrekeningen richting de
verenigingen. Daarop kreeg ik geen antwoord. De uitkomst van die berekeningen, voor ons
verenigingen althans, is vaak de garantieprijs en soms iets daarboven, maar hoe dat bedrag
precies tot stand komt krijgen we niet te horen. Dit schijnt iets met het niet aan ons
doorberekenen van de BTW te maken te hebben; het kwam er op neer dat we onszelf in de
vingers zouden snijden als we het naadje van de financiële kous wilden weten.
Op mijn vraag om die berekening dan toch voor ons inzichtelijk te maken, zij het niet op de
officiële afrekening, kwam ook een weigering: teveel werk. Op mijn vraag hoe ze dat dan met
de berekening van die 105 minuten per kraakwagen gingen doen luidde het antwoord dat dat
'geen doen' dreigt te worden; om dat uit te gaan voeren dacht de Omrin-medewerker wel een
extra kracht nodig te zullen hebben. Vervolgens schrok hij van zijn eigen woorden en trok
weer in wat hij gezegd had, omdat hij de gemeente, de klant immers, niet tegen de haren in
wilde strijken.
Maar dit lijkt toch een extra argument tegen het invoeren van de tijdsdrempel per kraakwagen,
een argument dat dus niet door Omrin erkend zal worden want de Omrin-medewerker heeft
me vervolgens in alle toonaarden bezworen dat de regeling, hoe hij ook wordt, zonder
mankeren door het bedrijf zal worden uitgevoerd, maar dat dit aan de administratieve kant tot
extra tijdsinvestering dus kostenverhoging leidt is duidelijk.
Overigens vrees ik dat we hier met z'n allen met een achterhoedegevecht bezig zijn. In
Friesland wordt het ophalen van het oudpapier inmiddels bij vrijwel alle gemeenten gewoon
uitbesteed aan (bedrijven zoals) Omrin en zijn de verenigingen er tussenuit gehaald, zegt de
Omrin-man. Jammer voor ze, maar het is waarschijnlijk goedkoper voor de gemeente en
vooral profijtelijker voor (bedrijven als) Omrin, om het zonder die verenigingen te doen. De
milieu-argumenten wanneer het oudpapier dan in de grijze container terecht zou komen,
vervallen hiermee: het wordt nog steeds separaat ingezameld, alleen door Omrin zelf.
Als u even een paar agendapunten verder kijkt begrijpt u dat dit uiteraard allang in de
planning zat. Waarmee het antwoord op het onderzoek dat volgend jaar zou moeten
plaatsvinden, al gegeven is; beter elkaar niet langer voor de gek gehouden en ook nog geld
aan dat onderzoek besteed. Geef dat dan maar rechtstreeks aan de verenigingen, zodat ze het
nog net ietsje langer kunnen uitzingen.
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