Schriftelijke vragen op basis van artikel 36 Reglement van orde gemeenteraad
Datum: 02-04-2020
Steller vragen: De heren J. Puper, fractie PvdA / G. Ballast, fractie CDA Westerveld
Onderwerp: Inzamelen oud papier

Het college wordt verzocht de volgende vragen spoedig, voorafgaand aan de eerst volgende Politieke
avond Westerveld, schriftelijk te beantwoorden in verband met voorgenomen uitvoering:

1.

Waarom is het college niet open geweest naar ons als raad inzake oud papier, of, vanwaar deze
onverwachte ommekeer?
2. Wij lezen in de ontvangen brief dat het college voornemens was de verenigingen op 23 maart op de
hoogte te brengen van het voorliggende besluit. Waarom heeft het college de raad niet eerder
geïnformeerd en betrokken bij dit voorliggende besluit ondanks vragen m.b.t. oud papier?
3. Een 4e container plaatsen zal veel ongemak geven bij inwoners die weinig ruimte hebben, hoe lost
het college dit op?
4. Hoe staat het college tegen opschorten van dit besluit om eerst een debat met de raad hierover te
hebben?
5. Hoe staat het college tegenover een nieuw debat inzake de scheiding van afval?
6. Op welke wijze zijn de huidige inzamelaars van oud papier betrokken bij het
besluitvormingsproces?
7. Wat zijn de effecten als het oud papier in de grijze container gegooid wordt, wat zijn de prijs- en
milieu- effecten?
8. Kunnen we een overzicht krijgen van de kosten van de aanschaf van de blauwe containers
gemeente breed in vergelijk met het overnemen van kosten van de afvalauto voor de organisaties
die inzamelen?
9. Hoe denkt het college de eventuele opbrengsten-derving van de inzamelaars te gaan
compenseren?
10. Wij verzoeken het college het genomen collegebesluit voorlopig uit te stellen, totdat men hierover in
de raad over heeft kunnen spreken.

Toelichting
31 maart j.l. verraste de wethouder ons met een mededeling dat de inzameling van het oude papier, op de
huidige wijze, gaat stoppen. Op 1 april hoorden wij vanuit een basisschool dat zij bericht hebben gehad
dat de geplande gesprekken zijn gecanceld. Deze annulering begrijpen wij kijkende naar de covid-19crisis om ons heen. Wat ons verbaasd is dat dezelfde basisschool te horen heeft gekregen dat over 10
weken er nieuwe blauwe containers zullen worden geplaatst.
Tijdens de discussie rondom een andere wijze van inzamelen en scheiden van afval is keer op keer door
het college verzekerd dat het voor oud papier niet aan de orde is om deze inzameling te wijzigen. Ook
toen er schriftelijke vragen en rondvragen door verschillende politieke partijen zijn gesteld inzake de
inzameling ontkrachte de wethouder dit gerucht.

