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Resultaat inzameling oud papier

1. Aanleiding
In de commissie Algemeen van 11 juni 2013 heeft de raad om uitleg gevraagd over de
opbrengsten van het ingezamelde oud papier in 2012. Daarnaast was de vraag of de
inzamelaars geen hogere opbrengst zouden moeten krijgen nu de opbrengst zo hoog is.
2. Inhoudelijke mededeling
Uit de jaarrekening van 2012 blijkt dat er behoorlijk meer inkomsten zijn op het gebied van oud
papier. Dit komt omdat de marktprijs in 2011 erg hoog was. (Dit geldt ook voor de marktprijs in
2012.)
De verenigingen krijgen in Hof van Twente altijd een vaste vergoeding, ongeacht de opbrengst
die de gemeente krijgt.
Tot en met 2012 was de betalingssystematiek zo dat de gemeente, nadat de hoeveelheden
bekend waren, een voorschot van Twence kreeg. Dat ging dan om een bedrag van € 0,03 per
kilo. Vervolgens keerde de gemeente een bedrag uit naar de verenigingen. Na afloop van het
jaar werd dan door Twence de rekening opgemaakt die eind april van het opvolgende jaar
werd afgerekend. In de jaren voor 2012 ging het bij de eindafrekening om relatief lage
bedragen omdat de opbrengst van het oud papier schommelde rond de € 0,03 per kilo.
Als gekeken wordt naar het hele product “inzameling oud papier”, over de laatste jaren dan
blijkt dat er steeds meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt, met uitzondering van 2012
(zie bijgaande grafiek). In de jaren dat de opbrengsten lager waren hebben de verenigingen
altijd een vaste opbrengst gehad. Deze opbrengst lag tussen de € 0,04,13 en € 0,05,85 per
kilo (alle verenigingen krijgen een basisbedrag, waarop een deel van de extra kosten in
mindering wordt gebracht. De extra kosten zijn de kosten die wij maken om een inzamelaar in
te huren die een route rijdt door een kern).
“RAADSMEMO” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname.
“RAADSINFORMATIE” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de
commissie Algemeen of Fysiek.

-2De marktprijs van oud papier in 2012 was ook uitzonderlijk goed. Dit betekent dat er in 2013
ook weer een behoorlijke opbrengst te zien is. Nu is al wel bekend dat de opbrengst van oud
papier in 2013 circa € 30,00 lager ligt dan in 2012. Daarnaast is het zo dat van de opbrengst
ook nog de kosten van de inzameling afgetrokken worden. Deze kosten zijn ongeveer
€ 120,00 per container, ongeacht de hoeveelheid. Globaal betekent dit dat een container oud
papier pas geld oplevert als er meer dan 2 ton oud papier in zit.
Omdat er nu met een nieuwe inzamelaar gewerkt wordt, na een Europese aanbesteding, wordt
de eerste helft van 2013 gebruikt om inzicht te krijgen in hoe het inzamelen van oud papier nu
werkelijk verloopt. Als dat inzicht er is zullen de resultaten aan de raad worden toegezonden.
Met de verenigingen wordt daarna contact gezocht en besproken wat de resultaten zijn en wat
er zou kunnen of moeten veranderen om een efficiënte inzameling te realiseren, als dat
noodzakelijk mocht zijn.
3. Conclusie
In 2011 en 2012 was de marktprijs van oud papier erg hoog. Hierdoor zijn de inkomsten in
2012 hoger dan de uitgaven op het product inzameling oud papier.
De inzamelaars binnen Hof van Twente krijgen altijd een vast bedrag per kilo ingezameld
oud papier, ongeacht de inkomsten van de gemeente Hof van Twente.
Er is geen reden om nu extra te gaan uitkeren aan de verenigingen.
Per 01-01-2013 wordt er gewerkt met een nieuwe inzamelaar (Dusseldorp). Het eerste half
jaar van 2013 wordt gebruikt om de efficiency van het papier inzamelen te onderzoeken.
De resultaten hiervan zullen gedeeld worden met de raad en de inzamelaars.
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