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Toelichting: Zorgen over vergoeding vereningingen, koren en korpsen m.b.t. het ophalen van oud papier.
Het is een traditie vanuit de voormalige gemeenten en ook in de gemeente SWF dat verenigingen, korpsen
koren enz. het oud papier ophalen om extra inkomsten te ontvangen voor de eigen verenigingen e.a.
Dit is lang een goede structurele inkomsten bron voor deze verenigingen e.a geweest.
De oud papier inzameling is voor de gemeente lang een manier van samenwerken geweest met de
betrokken verenigingen e.a.
Op dit moment staat de prijs van oud papier zwaar onder druk door verschillende oorzaken, zoals Corona
en de wereld economie.
Het gevolg van de lage prijs van het oud papier is, dat verenigingen de inkomsten zien terug lopen wat tot
gevolg heeft dat de exploitatie van de verenigingen e.a. onder druk komt te staan.
Wij zijn als CDA door verschillende vereniningen benadert over deze terugloop van inkomsten met alle
negatieve gevolgen die dit veroorzaakt bij de verenigingen e.a.
Niet alleen het inzamelen van het oud papier, met geen opbrengst meer, is een probleem voor de
verenigingen, ook andere inkomsten staan onder druk door de Corona tijd van dit moment.
Het CDA heeft de volgende vragen,

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1.

Is er op dit moment overleg met de dorpen wijken en steden over de lage prijs van de oud papier
inzameling en de gevolgen hiervan voor de verenigingen?
Antwoord:
Ons college voert het oud papier beleid uit dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Op basis daarvan
ontvangen papierinzamelaars een vergoeding die gebaseerd is op de marktprijs die de gemeente
ontvangt minus de kosten. De laatste tijd was de variabele marktprijs voor oud papier lager dan
voorheen. De papierinkomsten van de inzamelaars zijn daardoor gedaald. Op basis van het huidige
afzetcontact, dat Omrin namens de Friese gemeenten met een papierverwerker heeft afgesloten,
ontvangen de papierinzamelaars op dit moment nog een bodemprijs van € 81,90 per ton welke voor de
meeste inzamelaars toereikend is. Na 1 januari is er een nieuw contract met een nieuwe verwerker
die een lagere prijs gaat uitbetalen. Inzamelaars ontvangen straks nog een bodemprijs van € 4,13 per
ton waardoor de netto-opbrengst grotendeels zal wegvallen. Bij brief van 19 oktober hebben wij de
papierinzamelaars daarover geïnformeerd evenals over de mogelijkheid om per 1 januari 2021 aan een

beëindigingsregeling van de gemeente deel te nemen. In de brief vragen wij hen om voor 1 december
een formulier terug te sturen waarop men aangeeft of men na 1 januari wil doorgaan of gaat stoppen
en daarbij gebruik wil maken van de beëindigingsregeling. De reacties wachten we op dit moment af.
De gemeenteraad is middels actieve informatie geïnformeerd.
De afgelopen jaren is er met het gros van de inzamelaars individueel contact geweest over de
uitvoering van de inzameling. Het teruglopen van de papierinkomsten kwam daarin soms ook aan de
orde. Een aantal inzamelaars is door het teruglopen van de papierinkomsten of door een gebrek aan
vrijwilligers gestopt. Op dit moment zijn er nog 56 papierinzamelaars actief.
2.

Wordt er door het college nagedacht, meegedacht over een alternatief om verenigingen tegemoet te
komen om voldoende inkomsten te behouden voor deze verenigingen?
Antwoord:
Zie antwoord vraag 3.

3.

De gemeente ziet het inzamelen van Oud Papier niet meer als basistaak voor vrijwilligers. Op welke
manier kan de gemeente een alternatief aanbieden om deze verenigingen financieel tegemoet te
komen?
Antwoord
Dat doen wij door het instellen van de beëindigingsregeling. Door deze regeling hebben
papierinzamelaars, die zich vanwege de veel lagere papierprijs per 1 januari genoodzaakt voelen om
op 1 januari te 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.

4.

Anders denken anders doen. Is het mogelijk om samen met bijvoorbeeld Omrin te kijken naar een
alternatieve manier om extra middelen te realiseren voor de betrokken verenigingen in de toekomst?
Antwoord:
Hierboven hebben we aangegeven dat we bereid zijn om gestopte papierinzamelaars te helpen die
een bovengemiddeld inkomstenverlies moeten opvangen. We gaan daarbij een bredere scope dan
afval hanteren. Dat heeft te maken met het volgende.
De mogelijkheden voor de inzet van vrijwilligers op het vlak van afvalinzameling zijn beperkt. In de
eerste plaats omdat de inzameling steeds meer gemechaniseerd wordt en de nascheidingstechniek
steeds breder ingezet wordt waardoor bronscheiding niet altijd nodig is. Maar ook omdat afzetprijzen
van afvalstromen afhankelijk zijn van de ontwikkelingen op de wereldmarkt. Dat laatste zien we nu
bij oud papier. Sommige gemeenten kiezen ervoor om vrijwilligers financiëel te belonen voor het
opruimen van zwerfafval en betalen dit (deels) van de zwerfafvalvergoeding van Nedvang. Deze staat
echter onder druk waardoor het geen structurele oplossing biedt zonder dat de gemeente daar zelf
financiële middelen voor reserveert. Voor dit laatste zijn nu geen financiele middelen beschikbaar.
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