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Onderwerp  : Inzameling oud papier 
 
 

Voorgestelde beslissing: 

1. De raad maakt een keuze uit de mogelijkheden tot inzameling van oud papier in eigen beheer of 
inzameling van oud papier onder te brengen bij een stichting, overwegende dat het college de voorkeur 
heeft voor de eerste versie. 

2. De raad neemt kennis van hoofdstuk 4 uit het uitvoeringsplan Van Afval naar Grondstof 2016 – 2020. 

 
 
Aanleiding 
Het nieuwe afvalstoffenbeleidskader Van Afval naar Grondstof 2016 – 2020 ligt ter vaststelling voor aan de 
raad. Het hieruit volgend uitvoeringsplan ligt ter kennisname voor aan de raad. Onderdeel uit dit 
uitvoeringsplan is de aanpassing van inzameling van oud papier (hoofdstuk 4)..  
De wijze van inzamelen moet worden aangepast om te voldoen aan de doelstelling van 75% van 
huishoudelijk afval gescheiden inzamelen in 2020. De inzameling van oud papier wordt al jaren uitgevoerd 
door verenigingen en scholen.  
Er worden nog geen minicontainers gebruikt maar dozen met oud papier worden aan de weg gezet. Het 
papier wordt in een achterlader geladen met behulp van vrijwilligers van scholen en verenigingen. Er is op dit 
moment nog steeds een verschil tussen de inzamelwijze in voormalig gemeente Wisch en Gendringen.  Ook 
de vergoeding is verschillend. (pg 8 uitvoeringsplan bijlage 1). Het systeem is aan een modernisering toe. 
 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

 Er zal meer oud papier opgehaald worden als de inzamelwijze wordt aangepast, en dit zal bijdrage 
aan de ambitie om  75% van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen in 2020. 

 De verenigingen en scholen krijgen duidelijkheid over hun rol in de inzameling van oud papier. 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1.1 De beslissing heeft naast milieukundige ook sociaal financiële gevolgen voor scholen en 
verenigingen.  

Omdat er bij de inzameling van het oud papier, naast milieutechnische redenen ook sociale en financiële 
belangen van de verenigingen en scholen meespelen, vraagt het college de gemeenteraad hierover een 
besluit te nemen.  
Op dit moment spelen verenigingen en scholen een belangrijke rol bij de inzameling van oud papier, ze 
hebben inkomsten uit het oud papier. De verenigingen en scholen hebben aangegeven dat de 
inkomsten belangrijk zijn, ze willen dan ook graag verder gaan met inzameling. De scholen en 
verenigingen willen in de toekomst daarom een stichting oprichten die de inzameling van oud papier in 
de gemeente gaat harmoniseren en coördineren.  
Er zijn twee opties mogelijk, a) inzameling van het oud papier wordt door de gemeente in eigen beheer 
gedaan en b) inzameling van oud papier wordt door een stichting geregeld, waarin de scholen en 
verenigingen vertegenwoordigd zijn. De twee mogelijkheden worden toegelicht in het uitvoeringsplan op 
pg. 8-10. Er moet een keuze gemaakt worden voor optie 4a. (inzameling door de gemeente) of 4b. 
(inzameling door  een stichting met daarin de scholen en verenigingen). 

 
1.2 Inzamelen in eigen beheer is milieutechnisch een betere oplossing. 
Het inzamelen in eigen beheer (optie 4a uit het uitvoeringsplan) heeft voordelen ten opzichte van 
inzameling door de stichting waarin de scholen en verenigingen zitting hebben (optie 4b uit het 
uitvoeringsplan).  
In beide gevallen kan in de gehele gemeente de inzameling van oud papier gewaarborgd en 
geharmoniseerd worden. Ook de opbrengsten van oud papier zullen in beide gevallen stijgen.  
Indien de gemeente in eigen beheer de inzameling gaat uitvoeren komen de financiële baten ten goede 
aan alle inwoners (wordt verrekend via de afvalstoffenheffing). Daarnaast kan de laatste stand der 
techniek worden toegepast; de inzameling met een mini-container en een zijlader. Door te werken met 



een zijlader kan één persoon het werk uitvoeren. Er is geen bijrijder nodig of extra mensen om het 
papier in te laden.  
Een stichting zal het papier ook met een mini-container inzamelen maar gaat werken met een 
achterlader. Mensen van de verenigingen en scholen zullen als bijrijder helpen. Ook zullen er mensen 
achter de wagen lopen om het papier in te laden. Deze optie is een meer bewerkelijke inzamelmethode. 
De baten komen terecht bij de scholen en verenigingen die helpen bij de inzameling.  
Vanuit milieutechnische redenen heeft de inzameling van het oud papier door de gemeente zelf 
voorkeur. Daarnaast komen de financiële baten terecht bij elke inwoner van de gemeente. 

1. nzamelit het uitvoeringsplan van bijlage 2). Deze optie is in feite al een ouderwetse inzamelmethode.  
 

Kanttekeningen 
a. Het college kiest niet voor het inzamelen van oud papier door een stichting. Verenigingen en scholen 

verliezen op den duur de inkomsten voor de inzameling; op korte termijn worden ze gecompenseerd. 
Ook verdwijnt hiermee het sociale aspect van het gezamenlijk inzamelen voor een goed doel (school 
of vereniging). Dit laatste rijmt niet goed met de doelstelling van de gemeente als 
“burgerparticipatie’. Het sociale aspect van samen oud papier inzamelen kan natuurlijk geen doel op 
zich zijn. Inzamelen met achterladers is inmiddels een oude methode. De verenigingen en scholen 
kunnen zich natuurlijk ook  richten op nieuwe andere manieren van inkomsten verwerven en 
“burgerparticipatie”’. 

 
 
Kosten, baten, dekking 
In hoofdstuk 4 van het Uitvoeringsplan worden de verwachte financiële consequenties weergegeven. 
 
Uitvoering 
 
Planning 

 Tegelijkertijd met het Afvalstoffenbeleidskader in het college van 26 mei 2015. 

 Tegelijkertijd met het Afvalstoffenbeleidskader in de raadsrotonde op 11 juni en in de raad op 25 juni 
2015. 

 Najaar 2015/voorjaar 2016 in de markt zetten. 

 Medio 2016 start met de nieuwe wijze van inzameling. 
 
Personeel 
Eigen uren 
 
Communicatie/participatie 

- Inzamelaars van oud papier; zij kunnen inspreken tijdens de raadsrotonde op 11 juni. 
- Inwoners van de gemeente over de wijziging van inzameling. 

 
Evaluatie/verantwoording 
Na invoering van het vernieuwde inzamelsysteem monitoring van de ingezamelde hoeveelheden van oud 
papier. Regelmatig evalueren of het scheidingspercentage (voldoende) toeneemt. 
Intussen de inwoners raadplegen over het serviceniveau van de inzameling en, waar nodig, bijsturen. 
 
 
Bijlagen: 

1. Uitvoeringsplan Van Afval naar Grondstof 2016 – 2020  15ini01298 
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G.H. Tamminga    S.P.M. de Vreeze 
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Raadsvergadering d.d. 
 

□ conform voorstel 

□ zonder hoofdelijke stemming 

□ met algemene stemmen 

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen 

□ aangenomen 

□ aangenomen met amendement ………. 

□ aangehouden 

□ verworpen 

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ……… 

□ in handen B&W gesteld 

□ opmerkingen/toezeggingen: ………………………. 

□ ………………………………………………………… 

 
 


