Van: Penningmeester <penningmeester@wilhelminaleens.nl>
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 23:45
Aan: Norder, Pieter <p.norder@hethogeland.nl>
Onderwerp: Opmerkingen nav voorgenomen raadsbesluit papierinzameling

Geachte heer Norder,
Naar aanleiding van de voorgenomen besluitvorming van de gemeenteraad naar aanleiding
van de papierinzameling in de gemeente het Hogeland in 2021 hebben wij in onderstaande
mail een aantal opmerkingen en kanttekeningen waarvan wij graag zien dat deze
meegenomen worden in de raadsvergadering van 28 oktober.
Wilhelmina haalt in het dorp Leens al 40 jaar het oud papier op. Eerst met 2 losse containers
per maand, sinds 10 jaar met 2 kraakperswagens. We zamelen hiermee gemiddeld 13 ton
per maand in. Wilhelmina heeft een ophaalplicht in het dorp Leens. De opbrengst van het
oud papier wordt, naast het draaiende houden van de vereniging, voornamelijk gebruikt
voor de aanschaf van nieuw instrumentarium. Wij willen graag doorgaan met deze manier
van inzamelen.
In 2019 hebben wij 7800 euro aan het papier verdiend op basis van de bruto garantieprijs
van 8,1 cent per kilo die gold voor voormalige gemeente de Marne. Door de bruto
garantieprijs waren wij al gewend om het papier zo efficiënt mogelijk in te zamelen. We
zorgden voor een zo kort mogelijke actie, omdat we gewend zijn de auto’s voor de
werkelijke rijtijd te betalen.
Echter, in de nieuwe voorgestelde situatie voor 2021 met de drempelwaarde van (de
voorgestelde) 1500 kg per tijdsframe van 105 minuten, is deze opbrengst 4200 euro per jaar.
Omdat dit gebaseerd is op 2 tijdsframes van 105 minuten. We kunnen namelijk niet sneller
ophalen dan 2 uur, we moeten immers ook aan onze ophaalplicht voldoen. Door dat
kwartier extra hebben we 2 tijdsframes nodig, wat in de praktijk betekent dat wij 1500 kg
papier aan opbrengst per keer per wagen kwijt zijn voor gemiddeld een kwartier extra
lopen.
Wij begrijpen dat het gebruik van de perswagens kosten met zich meebrengt, maar deze
hoeven waarschijnlijk niet in blokken van 105 minuten betaald te worden, maar alleen de
werkelijke rijtijd.
Wat wij ons afvragen is of het niet mogelijk is om, als men boven de 105 minuten uitkomt, er
niet meteen een extra heel blok van 105 minuten en dus 1500 kg aan opbrengst ingeleverd
hoeft te worden, maar een deel daarvan wat werkelijk extra gereden tijd is.
Het verschil in opbrengst tussen 1 en 2 tijdsframes is echt een wezenlijk verschil in
opbrengst, waarschijnlijk niet alleen voor onze vereniging maar alle inzamelende
verenigingen.
Wij hopen daarom dat u de mogelijkheden voor bovenstaande zou willen overwegen. Bij
voorbaat dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,
CMV Wilhelmina Leens
Gerard Spoelman (penningmeester) en Reinder de Vries (algemeen bestuurslid)

