
   
 
 
 

  
Motie 
 

 
Onderwerp: Inzamelen oud papier met verenigingen en stichtingen 
 

 
De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen d.d. 5 oktober 2020 
 

 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, 
 
Constaterende dat: 
 

- Het oud papier in de gemeente al decennialang met grote tevredenheid en 
waardering door verschillende Oudewaterse verenigingen en stichtingen huis aan 
huis wordt opgehaald in Oudewater;  

- Doordat de opbrengst ten goede komt aan deze Oudewaterse 
vrijwilligersorganisaties dit een extra impuls is voor onze inwoners om het oud 
papier nog beter te scheiden; 

- Het vanaf begin jaren negentig van de vorige eeuw in alle vormen een win-win 
situatie was en is voor gemeente en vrijwilligers; 

- De gemeente tot 2019 nauwelijks kosten maakte voor het verwerken van het papier 
en de Oudewaterse organisaties extra inkomsten voor de begroting binnenhaalden; 

- Dit systeem tot 2018 voor beide partijen prima verliep;  
- Door verschillende redenen de papierophaaldienst van de organisaties stopte met de 

dienstverlening en een ad-hoc oplossing is gekozen; 
- De marktprijs van oud papier een behoorlijk schommelende karakteristiek heeft en 

ten tijde van de voorjaarsnota op een erg laag niveau was;  
- De kosten en opbrengsten in meerjarenperspectief veel fluctuaties laten zien; 

 
Overwegende dat:  
 

- In 2019 noodgedwongen een ad-hoc oplossing tot stand is gekomen dat mede door 
de lage marktprijs van oud papier ervoor zorgt dat er een behoorlijke 
kostenverhoging in de begroting is opgenomen voor het verwerken van oud papier;  

- Het college voor de begroting 2021 een afweging maakt tussen kosten voor het 
verwerken van oud papier en de inzet van en de bijdrage aan verenigingen en 
stichtingen; 

- Hiermee de opbrengsten en begrotingen van betrokken verenigingen en stichtingen 
in gevaar komen; 

- Verenigingen en stichtingen behoefte hebben aan een stabiele inkomstenstroom en 
de gemeente baat heeft bij voorspelbare en stabiele kostenposten; 
 



 
Verzoekt het college:  
 

- In overleg met betrokken partijen een toekomstbestendig voorstel voor het 
verwerken van oud papier te ontwikkelen waarbij de verenigingen en stichtingen 
een rol blijven spelen in het verzamelen van oud papier;  

- In overleg met de verenigingen en stichtingen te komen tot een efficiënte aanpak 
van het ophalen van oud papier, waarbij aandachtspunten zijn: 

• Bundelen van de verenigingen en stichtingen tot één organisatie (stichting); 

• Deze organisatie kan opdrachtgever zijn en zorgt voor efficiëntie in route, en 
goede belading van de wagens; 

• De ambtelijke inzet wordt tot een minimum beperkt; 

• De gemeente met de mogelijk nieuwe stichting/organisaties voor hun inzet en 
diensten afspraken maakt over minimum en maximum garantiebedrag 
(lumpsum per jaar of prijs per kg o.i.d.) met indexering. Fonds of reserve 
realiseren  waar meer en minder opbrengsten elkaar in meerjarenperspectief 
mogelijk vereffenen; 

• Ingezameld oud papier naar de beste betalende partij, waarschijnlijk de AVU; 
- De uitwerking van dit voorstel aan de raad voor te leggen, en waar mogelijk mee te 

nemen in de begroting voor 2021; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Ondertekening en naam: 
 
 
 
R.A. van den Hoogen  J.V. Bos    R.A.W.M. Gabriëls  
De Onafhankelijken  ChristenUnie-SGP  VVDenD66 
 

 
Deze motie is: aangenomen / verworpen  in de vergadering van 5 oktober 2020. 
 
Stemverhouding:  Fracties voor:  Fracties tegen: 
 
 
       …………………………… …………………………… 
 
 
       …………………………… ……………………………  
        
De griffier,     De voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt                         W.G. Groeneweg 
  

  
 


