Aanvullende mondelinge vragen van ChristenUnie, CDA en PvdA met betrekking tot de inzameling
van oud papier (voor mondelinge beantwoording tijdens de raadsvergadering op 23 januari 2018).
Reden van deze aanvullende vragen: waar de vragen van de PvdA inzoomen op de prijs en de kosten
in de voorstellen, gaan deze vragen meer in op de keuzevrijheid van partijen die oud papier
inzamelen en zijn zo een aanvulling op de vragen van de PvdA.
1. In uw brief van 20 maart 2017 over de stand van zaken oud papier aan de raad, geeft u aan
dat drie uitgangspunten voor u van belang zijn: veiligheid, inwonerstevredenheid en
contracten die op orde zijn. Dit lijken ons prima uitgangspunten.
Vraag: bent u van mening dat de 4 opties (zoals al benoemd door de PvdA) die u nu
voorlegt aan de inzamelende partijen, voldoen aan deze 3 uitgangspunten?
2. Kunt u aangegeven wat en wanneer er in de wetgeving veranderd is ten aanzien van
veiligheid rondom het inzamelen van oud papier of afval in het algemeen. Waarom u nu
juist het argument van veiligheid gebruikt om veranderingen in inzamelingsmethode af te
dwingen?
3. Kunt u aangeven waarom het nu niet mogelijk is voor verenigingen waarvan de huidige
inzamelingsmethode als veilig wordt gezien, om de huidige methode voort te zetten,
inclusief het contract dat de vereniging zelf heeft afgesloten met een papierinzamelaar?
4. Een van de pijnpunten is het feit dat u samenwerking met de ROVA aan de partijen opdringt,
terwijl voor een deel van de partijen daardoor de kosten toenemen en dus de opbrengst naar
beneden zal gaan. Bent u het met ons eens, dat in het licht van uw uitgangspunten, een
expliciete keuzeoptie voor de partijen zou moeten zijn om de inzameling te doen met
wagens of containers van andere partijen dan de ROVA, als men dat zelf wil?
5. In uw voorstel staat dat de achterlader alleen nog 2018 en 2019 mogelijk is. Is dat een
wijziging in de wetgeving of hangt het alleen samen met het feit dat de ROVA dergelijke
auto’s dan niet meer beschikbaar heeft?
6. Zijn er andere redenen dan ‘massa genereert een hogere kiloprijs’ waarom u zelf het oud
papier dat verenigingen ophalen wilt ontvangen via de ROVA?

