
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 25 november 2021 

 

 

Onderwerp: Vervolgvragen inzameling oud papier door verenigingen Midden-Groningen  

 

Onlangs heeft de fractie van de VVD schriftelijke vragen gesteld over de oud papier inzameling. De 
beantwoording roept bij ons de volgende vragen op. 

 

Nadat onze vragen door de gemeente waren ontvangen verscheen er een stuk in de regiokrant. De 
week daarop werd in de krant genoemd dat een en ander ziet zo’n vaart zou lopen. Het zou gaan 
om een enkele vereniging in voormalig Hoogezand-Sappemeer. 

Door een woordvoerder van de gemeente werd gemeld dat er in voormalig Hoogezand-Sappemeer 
alleen HSC zich heeft gemeld. 

 

In de Afval Wijzer, wordt op 27-10-2021 gemeld dat er dagelijks oud papier ingeleverd kan worden 
bij het Brandweermuseum in Sappemeer. 

Dit roept bij ons de volgende vragen op: 

1. Was de regiokrant onvolledig in zijn stuk, of was bij de gemeente niet bekent dat er op twee 
plaatsen in voormalig Hoogezand-Sappemeer aan oud papier inzameling werd gedaan. 

2. Is het waar dat de gemeente er pas na twee jaar achter komt dat de kennelijke uitzondering 
met betrekking tot de inzameling methode van het oud papier door HSC niet rendabel was? 

3. Waarom is daar niet eerder adequaat op gereageerd? 
4. Waarom is er voor HSC een andere manier van inzameling afgesproken? 
5. Wat voor afspraak is er ter compensatie gemaakt? 
6. Wij zijn nog steeds van mening dat bij de harmonisatie van het afvalbeleid is afgesproken dat 

dat beleid geëvalueerd gaat worden. Waarom valt het inzamelen van oud papier hierbuiten? 
Waarom is de gemeente daartegen? 

     
 
 
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

