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Schriftelijke vragen op grond van artikel 35 van het reglement van orde 

Dinkelland, 9 maart 2019 

 
Betreft: Papierinzameling 
 
Geachte college, 
 
In de bijlage treft u een brief aan die ons is toegestuurd door een oud-papier inzamelaar. De brief sluit aan bij 
enerzijds de raadsbief hieromtrent van afgelopen zomer (Raadsbrief 2019-31) waarin werd aangekondigd dat er 
een nieuwe aanbesteding gestart zou worden, en anderzijds de raadsbrief van 18 december jongstleden 
(Raadsbrief 2019-92) met daarin de uitkomst van de gunning.  
Remondis heeft zoals bekend als enige inschrijver de aanbesteding heeft “gewonnen”, met een halvering van de 
garantieprijs; van € 60 naar € 30 per ton ingezameld papier. Verder blijkt uit de brief dat de kosten voor de 
container met ruim 16% zijn gestegen. Dit gezamenlijk betekent dat de inzamelende partijen 4 cent minder per 
kilo papier zouden krijgen dan in de vorige situatie. Dat is een minder-opbrengst van 66 % ! 
Voor het lopende jaar handhaaft de gemeente de garantieprijs op € 60 per ton, door het verschil tussen de 
garantieprijs en de vergoeding van Remondis halfjaarlijks bij te passen. 
 
In de brief wordt aangegeven dat deze werkwijze weliswaar voor 2020 geldt, maar dat jaarlijks zal worden 
geëvalueerd of - op basis van de marktontwikkelingen oud papier en karton – de inzameling moet worden 
bijgesteld. Het is niet duidelijk wat daar mee wordt bedoeld. 
De PvdA maakt zich zorgen over de prijsontwikkeling, omdat daarmee de inkomsten voor de verenigingen en 
daarmee de incentive voor de inzameling van oud-papier tegen de tijdgeest in dreigt te verdwijnen. (  
 
We hebben de volgende vragen aan het college. 
 

1. In de oude situatie betaalde Remondis afgerond € 0,03 per kilo papier rechtstreeks aan de inzamelende 
instelling  (netto, na aftrek kosten container). Hoe verhoudt zich tot de toenmalige in het contract 
opgenomen garantieprijs van € 0,06 per kilo? Hoe vond de verrekening achteraf plaats?  

2. In de nieuwe situatie betaalt Remondis nog € 0,02 per kilo, is dit juist ? En vindt aanvulling door de 
gemeente naar € 0,06 halfjaarlijks plaats? Kan op basis van ervaringscijfers worden aangegeven om 
welk totaalbedrag het op jaarbasis zal gaan? 

3. De containers met papier worden door Remondis zelf opgehaald bij de ophaallocaties? Worden deze bij 
ophalen gecontroleerd? 

4. De kosten voor de container zijn met ruim 16% gestegen van € 118,25 naar € 137,38. Zijn dit de kosten 
voor het plaatsen en ophalen van de containers? Waar bevindt zich de centrale inzamellocatie? 

5. Om hoeveel inzamellocaties en dus containers gaat het in de gemeente? 
6. Is de mogelijkheid om de containers in eigendom van de gemeente te hebben en het vervoer van en 

naar de centrale inzamellocatie zelf ter hand te nemen onderzocht? En zo ja, wat zijn daarvan de 
uitkomsten?  

7. Is het college het met ons eens dat de inzameling ook op de lange termijn in stand te moet worden 
gehouden?  

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Cel Severijn 
Fractie PvdA Dinkelland 
BIJLAGE 



 
Beste papierinzamelaar, 
  
In het kader van de inzameling oud papier en karton hadden wij in Twents verband in 2013 een contract 
afgesloten met Dusseldorp, nu Remondis, voor het ophalen, verwerken en vermarkten daarvan. Dat contract 
had een looptijd tot en met 31 december 2019. In dat contract is destijds een garantieprijs afgesproken van € 60 
per ton of te wel € 0,06 per kilogram. Kosten container € 118,25. Hiervan heeft tot op heden Remondis € 0,03 
per kilogram, na aftrek containerkosten, rechtstreeks aan jullie uitbetaald. De gemeente zorgde na afloop van 
het kalenderjaar voor een afrekening over het voorbije jaar. Wat ons betreft is dit al die jaren naar tevredenheid 
verlopen. 
  
Nu het bestaande contract per 1 januari 2020 kwam te vervallen heeft er in Twents verband wederom een 
aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Remondis was de enige inschrijvende partij. De gunning heeft dan 
ook aan hen plaatsgevonden. Zij hebben echter nu een garantieprijs afgegeven van € 30 per ton, of te wel € 
0,03 per kilogram. De kosten voor een container bedragen € 137,38. Dat heeft ons als gemeente voor een 
dilemma gesteld, in die zin dat wij ons realiseren dat door deze lage garantieprijs er wel eens een inzamelaar in 
de problemen zou kunnen komen en het niet meer aantrekkelijk is om nog langer papier in te zamelen. 
  
Om die reden hebben wij ons zelf afgevraagd hoe nu verder met de inzameling van oud papier en karton. 
Daarvoor zijn er een viertal opties, namelijk: 
 
1.     zelf, in samenwerking met ROVA, de inzameling organiseren door huis-aan-huis in te zamelen en het af te 
leveren bij de overslaglocatie van Remondis, dan wel het realiseren van brengvoorzieningen (ondergronds) in de 
kernen; 
2.     de inzameling zoals nu te doen gebruikelijk door de verenigingen voort te zetten met de geboden 
garantieprijs van € 30 per ton; 
3.     de inzameling zoals nu te doen gebruikelijk door de verenigingen voort te zetten met een aanvulling van de 
marktprijs tot € 60 per ton, met een jaarlijkse evaluatie voor een mogelijke bijstelling; 
4.     de huishoudens de mogelijkheid te bieden voor een papiercontainer (op vrijwillige basis), maar dat 
verenigingen ook door mogen gaan op de huidige manier tegen de huidige marktprijs. 
 
Uiteindelijk hebben wij er voor gekozen om de huidige wijze van de inzameling van oud papier en karton door 
de verenigingen te continueren, optie 3, en de marktprijs aan te vullen tot € 60 per ton, of te wel € 0,06 per 
kilogram. Daarbij gaan we wel op basis van de marktontwikkelingen oud papier en karton jaarlijks evalueren 
voor een mogelijke bijstelling van de inzameling. 
  
Kortom voor 2020 blijven wij de marktprijs oud papier en karton aanvullen tot € 60 per ton of te wel € 0,06 per 
kilogram. In de praktijk komt het er op neer dat Remondis vanaf 1 januari 2020 maandelijks 
€ 0,02 per kilogram, na aftrek containerkosten, rechtstreeks aan jullie vergoedt. De gemeente zal halfjaarlijks 
zorgen voor de tussentijdse afrekening. 
  
Inzamelcontract 
Met alle verenigingen hebben wij in 2013 een inzamelcontract gesloten met een looptijd tot en met 31 
december 2019. Nu het huidige contract ten einde loopt zijn wij van plan om met u als inzamelaar een nieuw 
contract te sluiten waarin we de nieuwe afspraken willen vastleggen. 
  
Voor het tekenen van dit contract willen we begin 2020 met alle inzamelaars een afspraak beleggen om de 
nieuwe situatie nog eens uit te leggen en dan tevens de nieuwe contracten te tekenen. 
  
Vooralsnog ga ik er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u uiteraard contact 
met mij opnemen op telefoonnummer 0541-854100. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Theo Leferink op Reinink 
 


