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Ons nummer: O20.001930 

*O20.001930* 
 
 

Schriftelijke reactie toezegging 
 
 
Raad/commissie Commissie DSO 
 
Datum vergadering 27 oktober 2020 
 
Onderwerp oud papier 
 
Toezegging gedaan door Erik Faber 
 

Omschrijving toezegging 

N.a.v. agendapunt 4, Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, wordt toegezegd: 
a. het ophalen van oud papier door de gemeente / door vrijwilligers financieel inzichtelijk te maken. 
b. te zoeken naar mogelijkheden hoe de verenigingen op een andere manier inkomsten kunnen genereren. 
 

Datum schriftelijke reactie  

3 november 2020 
 

Schriftelijke reactie: 

 
Punt a van de toezegging: 
In de commissievergadering kwam de vraag aan de orde of de inzameling met vrijwilligers goedkoper is dan 
wanneer de gemeente het oud papier zelf inzamelt. Naar aanleiding daarvan treft u hieronder een 
overzicht van een drietal varianten met tarieven en kosten aan die met ingang van 1 januari 2021 van 
toepassing zijn. 
 

a) Vrijwilligers zamelen het papier in en gebruiken van Omrin een afzetcontainer/zeecontainer  
Hiervoor geldt een tarief van € 155,- per container. De gemiddelde belading is 3 ton (opgave 
Omrin). Gemiddeld is dat € 51,67 per ton.   

b) Vrijwilligers zamelen in met ondersteuning van een kraakperswagen van Omrin of gemeente 
Hiervoor geldt een tarief van € 65,- per ton. Op een paar uitzonderingen na gebruiken de 
huishoudens bij deze variant een door de gemeente verstrekte papiercontainer.   

c) De gemeente zamelt zelf in dagdienst met een zijbelader in, zonder vrijwilligersinzet. 
De totale kosten voor tractie (inclusief chauffeur) zijn € 200.000,- per jaar. In 2019 is er 4.400 ton 
papier aan huis ingezameld. Indien u deze getallen op elkaar deelt, resulteert dat in € 45,45/ton. 
Bij deze variant gebruiken de huishoudens een papiercontainer van de gemeente. 

 
Aan de inzameling van oud papier en karton zijn altijd kosten verbonden. Bij variant a vloeien de kosten 
voort uit het gebruik van een afzetcontainer/zeecontainer. Bij de uitvoering van variant b en c is een 
inzamelvoertuig met chauffeur betrokken waaraan eveneens kosten verbonden zijn. Dat de kosten van 
variant c lager uitvallen dan variant b heeft te maken met de mate van efficiëntie bij de uitvoering van de 
inzameling. Bij variant b wordt er hoofdzakelijk buiten de reguliere werktijden gewerkt, waardoor er een 
toeslag voor de arbeidskosten van de chauffeur geldt. Verder zijn de kosten hoger door de voor- en afrijtijd 
van het inzamelvoertuig tot het inzamelgebied van de papierinzamelaar, het weegmoment dat nodig is om 
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de opbrengst van de papierinzamelaar te kunnen bepalen en de situatie dat de maximale beladingsgraad 
van het voertuig niet altijd behaald wordt. Bij variant c is genoemde niet aan de orde.  
 
Punt b van de toezegging: 
Kernvraag is hoe we als gemeente de maatschappelijke organisaties kunnen ondersteunen als zij geen 
papier meer inzamelen.  
 
Dat doen wij door het instellen van de beëindigingsregeling. Door deze regeling hebben papierinzamelaars 
die op 1 januari stoppen de tijd om zich geleidelijk op andere inkomstenbronnen te richten. Dit sluit aan 
bij de gedachte dat maatschappelijke organisaties zelf een verantwoordelijkheid hebben om andere 
inkomstenbronnen aan te boren als de opbrengst van een bepaalde activiteit daalt. De gemeente biedt hen 
durende een periode van drie jaar daartoe een steun in de rug.    
 
Aanvullend zijn wij bereid om de maatschappelijke organisaties die per 1 januari met de papierinzameling 
stoppen en straks een bovengemiddeld inkomstenverlies moeten zien op te vangen, te helpen bij het 
vinden van andere manieren om inkomsten te generen. Misschien heeft een maatschappelijke organisatie 
nog subsidiemogelijkheden onbenut gelaten. Wellicht dat er andere werkzaamheden dan afvalinzameling 
tegen een vergoeding voor de gemeente verricht kunnen worden. Wij nodigen hen uit om dit soort zaken 
volgend jaar individueel met ons te gaan bespreken. Omdat men op basis van de beëindigingsregeling 
volgend jaar nog 75 procent van de netto-opbrengst over 2020 uitbetaald krijgt, zou er dan voldoende 
gelegenheid moeten zijn om dat gesprek op een goede manier met hen aan te gaan. 
 
Om u een beeld te geven van het inkomstenverlies dat papierinzamelaars die stoppen moeten zien op te 
vangen, hebben wij hieronder een overzicht opgenomen. Dit overzicht is gebaseerd op een interne 
prognose van de netto-opbrengst van papierinzamelaars op basis van de eerste negen maanden van 2020. 
De hoogste netto-opbrengst over 2020 komt naar verwachting uit op € 12.500,- en de laagste op € 17,-. De 
gemiddelde netto-opbrengst komt naar verwachting uit op circa € 2.150,- per inzamelaar.  
 

NETTO-OPBRENGST AANTAL 

>10.000 euro 1 
5.000 euro -10.000 euro 6 

2.500 euro - 5.000 euro 7 
1.000 euro - 2.500 euro 21 
500 euro - 1.000 euro 5 
0 - 500 euro 13 

Tabel 1: categorisering verwachte netto-opbrengst papierinzamelaars 2020 
 
Van de 56 door de gemeente aangewezen papierinzamelaars werkt een aantal bij de uitvoering van de 
inzameling samen. De gemeente heeft dan één betaaladres en men verdeelt via een verdeelsleutel 
onderling de opbrengst. Bovengenoemd overzicht heeft betrekking op het aantal betaaladressen (53). 
 
 
 


