
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 20 oktober 2021 

 

 

Onderwerp : Inzameling oud papier door verenigingen Midden-Groningen  

 

Toelichting: 
 
In april 2019 heeft de gemeenteraad het beleidsplan van afval naar grondstof 2019-2030 vastgesteld. In 
dit beleidsplan is speciale aandacht voor het inzamelen van oud papier door de verenigingen in onze 
gemeente zodat zij over extra financiële middelen kunnen beschikken. 

In het beleidsplan is het volgende opgenomen in paragraaf 9.9  

“Inzameling door verenigingen.  De gemeente Midden-Groningen waardeert de inzet van de 
verenigingen bij de inzameling van oud papier. Om het verenigingsleven te stimuleren blijven de 
verenigingen het oud papier inzamelen. Om dit te stimuleren garanderen wij een minimumprijs van 4,5 
cent per kilo aan de verenigingen. Het inzamelmiddel (container – dozen) wordt door verenigingen in 
overleg met de gemeente gekozen. Het inzamelmaterieel moet duurzaam zijn en voldoen aan de 
recente milieukwalificaties. Wij willen de verenigingen ondersteunen bij de inzameling. Bijvoorbeeld met 
communicatie en door opname van de inzameldata in de afvalkalender. Wij treden hierover in overleg 
met de verenigingen.” 

In de raadsbrief van september 2020 (nr 214) heeft u de raad op de hoogte gesteld van het gebrek aan 
interesse van de verenigingen om papier in te zamelen en ook het gebrek aan efficiencywinst die met 
deze manier van inzamelen wordt behaald. 

Ons bereiken nu berichten dat verenigingen verzocht worden te stoppen met de inzameling van oud 
papier en dat de gemeente het weer in eigen hand wil nemen. 



 
 

Het college wordt verzocht de volgende vragen  schriftelijk te beantwoorden: 

➢ Vraag 1 

Klopt het dat het college overweegt of al besloten heeft de oud papier inzameling weer zelf uit 
te voeren? En geldt dit voor de hele gemeente of specifiek voor een aantal woonkernen?  

➢ Vraag 2 

In hoeverre past deze wijziging van inzameling binnen het door de raad vastgestelde beleid? Er 
wordt immers gesproken over het stimuleren van deze wijze van inzameling. Had het college 
deze beleidswijziging niet moeten voorleggen aan de raad in plaats van hier eigenmachtig in te 
besluiten?  

➢ Vraag 3  

Waarom is niet de toegezegde evaluatie van het afvalbeleid af gewacht voordat deze 
beleidswijziging is doorgevoerd? 

➢ Vraag 4 

Op welke wijze is deze beleidswijziging met de verenigingen die het betreft gecommuniceerd? 

➢ Vraag 5 

Verenigingen houden in hun begroting rekening met deze inkomstenbron en lijken nu door 
gewijzigd beleid financiële schade te lijden. Op welke wijze komt het college de verenigingen 
hierin tegemoet?  

➢ Vraag 6 

In de begroting 2022 lezen we dat er net een nieuw contract is afgesloten met gunstiger prijzen 
voor papier en karton. Wat betekent dit voor het inzamelbeleid van papier? 

                                                                             

               
Namens de fractie van de VVD, 
 
Evert Offereins  

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

