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Voorstel nummer: L

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. L6 december 20L9

Onderwerp: Evaluatie omgekeerd inzamelen in de laag en hoogbouw

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:
- Oud papier geen afval maar een grondstof betreft
- Bronscheiding van papier mede hierom wenselijk is

- Kosten voorverbrandingvan papiertussen restafvalop jaarbasis €87.486 bedraagt
- Gemiste inkomsten doordat oud papier in het restafual verdwijnt € 92.008 zijn
- Er per saldo een kleine € 180.000 te 'verdienen' is

Overwegende dat:
- Leiderdorp veel maatschappelijk betrokken organisaties kent
- Kerken, verenigingen en basisscholen hun rol pakken bij het inzamelen van oud papier
- De gemeente hier een geldelijke vergoeding tegenover stelt
- Leden van verenigingen en kerken op deze wijze hun organisatie extra (financieel)

kunnen steunen
- De investering in nieuwe papiercontainers €213.000 bedraagt en de kosten voor

uitzetten van de containers €8.000 kost
- Veel inwoners van Leiderdorp gewend zijn structureel hun oud papier naar een

container op centrale plek in de wijk te brengen

Van mening dat:
- Bewustwording niet wordt gerealiseerd door het verstrekken van een extra container,

maar door het onder de aandacht brengen van nut en noodzaak van afvalscheiding
(waaronder papier) bij Leiderdorpers

- Leiderdorpers daarom meer geïnformeerd moeten worden over het belang van het
scheiden van papier

- De gemeente hierin een aanjagende rol moet vervullen

Roept het College op om:
- Structureel bij inwoners het belang van scheiden onder de aandacht te brengen
- Een communicatietraject te starten om inzameling van oud papier via verenigingen,

kerken en scholen, maar ook via de centrale papiercontainers in de wijk meer onder de
aandacht te brengen en te stimuleren

En gaat over tot de orde van de dag.

Leiderdorp, d.d. 16 december 2019
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