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Zaaknummer: 
2014/1327 
Referentie:      
2014/1441 

Raadsvergadering d.d.  18 februari 2014  agendapunt 13       
   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 21 januari 2014 
 
Portefeuillehouder:   dhr. L.M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: dhr. W. Rademaker 
Doorkiesnummer:   0592 – 266 971  
E-mail adres:                w.rademaker@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
Raadsbesluit (bijgevoegd) 
 
Onderwerp 
Verordening vergoeding inzameling oud papier 2014 
 
Gevraagd besluit 
Vaststellen van de Verordening vergoeding inzameling oud papier 2014.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De inzameling van oud papier door de verenigingen ook in 2014 waarborgen conform de op 3 juli 
2012 door uw raad vastgestelde beleidsnotitie van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid. (inzamelen 
van oud papier uit huishoudens door inzamelende organisaties) 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De verordening is met ingang van 1 januari 2014 verlopen en dus moet een nieuwe verordening 
worden vastgesteld die voor 2014 van toepassing is. In principe krijgen de verenigingen een 
vergoeding van de papierbedrijven aan wie ze het oud papier leveren. De papierprijs is echter aan 
marktwerking onderhevig en daardoor bestaat de mogelijkheid dat deze lager wordt dan € 0,034 per 
ingezamelde kilogram. In dat geval biedt de verordening financieel perspectief aan verenigingen. 
Opdat zij gemotiveerd blijven inzamelen.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Deze verordening is ook vastgesteld in voorgaande jaren. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Vanuit de actie Deeljeafvalidee koos een ruime meerderheid van de mensen voor behoud van de 
huidige wijze van inzameling van oud papier. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Wij verlenen een vereniging die papier inzamelt subsidie, wanneer deze hiervoor een verzoek indient 
op het moment dat de verkoop prijs van oud papier lager is dan het garantiebedrag.  
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Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
In de begroting 2014 is geen budget geraamd voor het verstrekken van een vergoeding aan 
verenigingen voor de inzameling van oud papier. Indien dit nodig blijkt te zijn dan wordt door middel 
van de voorjaarsnota voorgesteld om de begroting te wijzigen.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 


