
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 310140
Datum vergadering: 8 maart 2022
Datum voorstel: 18 januari 2022
Nummer: 14 A 
Onderwerp: Motie - oud papier inzamelen

Voorgesteld raadsbesluit
1.    de inzameling van het oud papier en karton door de verenigingen en scholen te continueren;
2.    de opbrengst OPK na aftrek van de containerkosten uit te betalen aan de verenigingen en scholen;
3.    een garantieprijs te blijven bieden van € 60 per ton.

Samenvatting van het voorstel
Op basis van een opgestelde notitie naar aanleiding van een motie van de raad van 6 juli 2021 wordt 
voorgesteld om de papierinzameling door de verenigingen en scholen op de huidige wijze te continueren.

Aanleiding voor dit voorstel
Tijdens de behandeling en vaststelling van de Perspectiefnota 2022 incl. eerste Programmajournaal 2021 op
6 juli 2021 is door de fractie van Lokaal Dinkelland een motie ingediend met als onderwerp: “Oud papier 
inzamelen”. 

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Het is belangrijk dat oud papier en karton, hierna te noemen OPK, blijvend wordt ingezameld door 
verenigingen en scholen, waarmee zij extra inkomsten genereren. Dat heeft tot gevolg dat het oud papier en 
karton niet in het restafval terecht komt. Het sluit daarmee aan bij het Maatschappelijke Effectenplan en wel 
bij de “Actielijn Afvalloos Dinkelland” waarbij we streven naar een afvalloze en duurzame samenleving.

Argumentatie
In de motie worden de volgende overwegingen weergegeven, namelijk dat:
-      Binnen de gemeenschap vele tonnen Oud papier en karton, hierna te noemen OPK, worden 
ingezameld;
-      Deze inzameling gebeurt door vrijwilligers;
-      Dat de prijzen sterk schommelen, waardoor de kosten soms hoger zijn dan de baten;
-      De gemeente de verenigingen een garantieprijs biedt, welke soms ontoereikend is;
-      Sommige verenigingen twijfelen of ze nog doorgaan met inzamelen;
-      De inzameling de gemeente een forse besparing oplevert op de totale -afvalkosten;
-      De inwoners daar ook van mee profiteren door een lagere afvalstoffenheffing;
-      De voorziening afval in een paar jaar is geslonken van ongeveer 1 miljoen naar minder dan 4 ton;

Uitgesproken wordt:
-        het belangrijk te vinden dat het OPK blijft worden ingezameld door verenigingen en scholen en zij 
hiermee wat inkomsten genereren;
-        het belangrijk te vinden dat het oud papier niet in het restafval terecht komt;

Het college is dan ook opgedragen om:
-        beleid te ontwikkelen dat is gebaseerd op continuering van OPK inzameling door verenigingen en 
scholen, waarbij het lonend blijft voor de inzamelaars en de gemeente;
-        Dit beleid uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 aan de raad voor te leggen.

Aan de hand van de bijgevoegde notitie is uitvoering gegeven aan de motie. Samengevat zijn er drie optie 
hoe om te gaan met de inzameling van OPK, namelijk:
1.       huis-aan-huis met een papiercontainer;
2.       per kern een verzamellocatie aanwijzen waar één keer per maand met inzet van de medewerkers van 
de Stichting Participatie Noaberkracht papier wordt ingenomen;
3.       de inzameling laten verzorgen door verenigingen en scholen met de inzet van vrijwilligers al dan niet 
met een permanente locatie voor de containers.

De opties 1 en 2 hebben een verhoging van het vastrecht van respectievelijk € 11 en € 3 per aansluiting tot 



gevolg. Om die reden wordt voorgesteld om, mede gelet op de hoge marktprijs OPK, de inzameling van OPK
door de verenigingen en scholen te continueren. De opbrengst OPK na aftrek van de containerkosten uit te 
betalen aan de verenigingen en scholen. Een garantieprijs te blijven bieden van € 60 per ton.

Externe communicatie
Het huidige beleid wordt voortgezet. Om die reden hoeft hierover niet nader gecommuniceerd te worden.

Financiele paragraaf
Gelet op de huidige marktprijs OPK verloopt de uitbetaling van de opbrengst van het OPK na aftrek van de 
containerkosten voor de gemeente budgettair neutraal. 

Uitvoering
De huidige inzamelsystematiek van het OPK door de scholen c.q. verenigingen wordt voortgezet.

Evaluatie
Indien de marktprijs dermate laag is dat het niet meer lonend is voor de verenigingen en scholen om het 
OPK in te blijven zamelen dan zal de raad opnieuw worden geïnformeerd.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Het betreft een motie van de raad van de gemeente Dinkelland en is in Tubbergen niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de plv. secretaris de burgemeester

G. van Hofwegen J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 8 maart 2022
Nummer: 14 B 
Onderwerp: Motie - oud papier inzamelen

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 januari 2022, nr. 14 A;

gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van 8 maart 2022;

gelet op artikel 10 Wet milieubeheer

besluit: 
1.    de inzameling van het oud papier en karton door de verenigingen en scholen te continueren;
2.    de opbrengst OPK na aftrek van de containerkosten uit te betalen aan de verenigingen en scholen;
3.    een garantieprijs te blijven bieden van € 60 per ton.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 8 maart 2022

de voorzitter,

J.G.J. Joosten

de raadsgriffier,

mr. O.J.R.J. Huitema MPM


