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(* in te vullen door de raadsgriffier) 

Datum: 26 november 2014 

Steller vragen: 
  

Johan Sieswerda 

Onderwerp: 
 

Vergoeding oud papier en Omrin 

Motivering en 
vragen: 

Aanleiding: 
 

• B&W Besluitenlijst 11 november 2014. Voorstel 5: 
“Inzameling van het oud papier wordt per 1 januari 2015 
uitsluitend door Omrin gedaan. Er is dan geen inzet meer nodig 
van de vrijwilligers. Het jaar 2015 wordt een overgangsjaar, 
zodat de scholen/verenigingen hun vergoeding behouden.” 

• Artikel in Friesch Dagblad 26 november 2011, met als kop: 
Stop papierinzameling is klap voor vrijwilligers in 
Opsterland 

 
Onze vragen aan het college van B&W zijn: 
 
Friesch Dagblad: “Volgens de gemeente is de inzameling de laatste 
jaren duurder geworden en wordt er bovendien steeds minder papier 
opgehaald. Een volledige overgang naar zijladers is volgens de 
gemeente noodzakelijk, omdat Omrin dan overdag kan inzamelen en 
die inzameling veel sneller gebeurt. Dat scheelt veel geld.” 
 

1. Kunt u via cijfers aantonen waaruit blijkt dat de inzameling 
van oud papier de laatste jaren duurder is geworden? 

2. Wat zijn de volume-statistieken voor Opsterland m.b.t. 
inzameling van oud papier? 

3. Is er ook onderzocht waarom er sprake is van een daling? Zo 
ja, wat zijn de oorzaken? Is deze daling uniek in Fryslân? 

4. Als het veel geld scheelt: hoeveel bedraagt het verschil 
tussen het nieuwe inzamelingssysteem met de huidige 
manier van inzamelen van oud papier? 

5. Kunnen de inwoners van Opsterland binnenkort rekenen op 
een korting via de afvalstoffenheffing, aangezien er veel geld 
wordt bespaard met de inzet van zijladers?  

6. De gemeente Opsterland is op zoek naar alternatieven blijkt 
uit de B&W Besluitenlijst, aangezien dit voorstel een grote 
financiële strop kan betekenen voor scholen/verenigingen. 
Aan welke alternatieven wordt gedacht? 

7. Wanneer wordt er overleg gevoerd tussen de gemeente en  
de ‘getroffen/gedupeerde’ Opsterlandse 
scholen/verenigingen? 
 

Ondertekening en 
naam: 

Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders 
 

 


