Geachte dames en heren van de raad en geachte overige aanwezigen,
Mijn naam is Gerard Klaassen en ik ben voorzitter van de muziekvereniging Excelsior uit
Westenholte. Ik heb tien jaar geleden het contract met de gemeente Zwolle over het
ophalen van het oud papier en de daar tegenover staande vergoeding zelf getekend met
toenmalig wethouder Gerard van Doorenmolen, het nu weer in Zwolle actief zijnde
oliemannetje zoals ik laatst op internet las.
Ik ben niet geabonneerd op de Stentor en groot was dan ook mijn verbazing toen ik via via
het krantenartikel onder ogen kreeg waarin stond dat de verenigingen hun oud
papiervergoeding verliezen.
Ik heb toen het contract opgezocht om eens te kijken wat ik ook al weer wanneer
ondertekend heb. Wat mij dan als eerste opvalt is artikel 10 lid 2 waarin het volgende staat:
“Partijen zullen uiterlijk zes maanden voor het einde van de in lid 1 genoemde periode van
tien jaar de voortgang en de uitvoering van de overeenkomst evalueren.” Nu is het einde
van die periode voor ons 31 december 2017 en zes maanden daarvoor is volgens mij 1 juli
2017 en die datum is bij ons geruisloos voorbij gegaan. Geen uitnodiging van een
professionele organisatie als de Gemeente om samen met ons als bestuur van de
muziekvereniging, uiteraard louter bestaande uit vrijwilligers, het ophalen van het oud
papier te evalueren. Nee dat mogen we in de krant lezen (als je die hebt of inziet tenminste).
Ik weet nog goed hoe het contract destijds tot stand gekomen is, waarbij de Gemeente
vooruitstrevend was en gaandeweg het contract het papier uiteindelijk met blauwe
containers op wilde halen, met als doel meer papier te scheiden van het reguliere huis-, tuinen keukenafval. Daar hebben wij, zoals ook Jacqueline Hasselt, voorzitter van het
Veeralleekwartier noemt in haar interview met de Stentor (misschien toch nog zo gek niet,
een abonnement), met hart en ziel aan meegewerkt. Vele Westenholtenaren accepteerden
een extra container omdat de opbrengst ten goede bleef komen aan hun eigen
muziekvereniging. Nu worden we afgerekend om die medewerking en het feit dat de
Gemeente nu vindt dat de opbrengst niet in verhouding staat tot de te leveren inspanning.
Om alles in perspectief te plaatsen een kleine illustratie van wat het werk voor ons inhoudt.
Wij halen één vrijdag in de vier weken oud papier op in Westenholte en een klein stukje van
Stadshagen. Dat kost die vrijdag in de vier weken twee vrijwilligers een vrije dag. 2x8 =16 uur
x 13 keer/jaar maakt 208 uren. Stel het uurloon op € 25,00 dan kom ik op € 5.200,00 wat wij
geven voor ruim het dubbele aan oud papier opbrengst. Ik vind die verhouding, met
voornoemde in het achterhoofd, nog niet zo gek. Gemakshalve gaan we dan voorbij aan de
overige inspanningen die wij ons als vrijwilligers bij de vereniging getroosten om dit, naar
mijn idee, zuur verdiende geld te gebruiken voor allerlei activiteiten voor velen in de wijk of
om de goede naam van Zwolle hoog te houden (wethouder Jan Brink is op de hoogte van
onze deelname aan het WMC aanstaande zaterdag, dè Olympiade voor de blaasmuziek in de
wereld!!).

Samenvattend, wij voelen ons als vereniging overvallen door krantenartikelen en zijn van
mening dat normale dialoog, zoals zelfs contractueel vastgelegd, wel mag worden gezocht.
Veel mensen uit Westenholte dragen ons een warm hart toe en zijn daarom bereid hun
papier zoveel mogelijk apart te verzamelen. Hierdoor draagt Excelsior als vereniging ook
proportioneel bij aan de inzameling van het oud papier in de wijk Westenholte
Wij zijn over deze gang van zaken bijzonder teleurgesteld en ik denk dat het goed is dat we
ZWOP (Zwolse Werkgroep Oud Papier) zo’n 11 of 12 jaar geleden opgericht om de
problemen met oud papierinkomsten gezamenlijk aan te pakken weer nieuw leven in
moeten blazen om samen sterk te staan.
Wij verzoeken u dringend om eerst de dialoog aan te gaan, alvorens dergelijke, voor de
betrokken verenigingen, ingrijpende maatregelen worden doorgevoerd.
Ik dank u voor uw aandacht.

