
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 27 mei 2021

Zaaknummer : 241807

Onderwerp: : Inzameling Fijn Huishoudelijk afval

De raad wordt voorgesteld
1. Een uitsluitend recht op grond van artikel 2.24 onder a van de Aanbestedingswet aan Buha te vestigen en 

daarvoor de Afvalstoffenverordening 2021 vast te stellen.
2. De periode voor het uitsluitend recht te bepalen op 1 januari 2022 t/m 31 december 2026.
3. Het uitsluitend recht de inzameling van restafval, gft-afval, pmd en oud papier en karton te laten omvatten.

Aanleiding

De contracten met door de gemeente gecontracteerde inzamelaars (Buha voor de inzameling van groen-, rest- en 
PMD afval en Ter Horst voor papier) eindigen op 31-12-2021 en kunnen niet meer worden verlengd. Dat betekent dat 
de gemeente dit jaar een besluit moet nemen hoe de inzameling van afval per 1 januari 2022 wordt georganiseerd. 
Op basis van een oriëntatie op de huidige mogelijkheden voor organisatie van de afvalinzameling, zijn de 
mogelijkheden voor uitvoering van de dienstverlening op het gebied van de inzameling van huishoudelijk afval in 
beeld gebracht. Deze oriëntatie is op 18 maart j.l. besproken met de raad. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:

- We voldoen aan de wettelijke taak tot het inzamelen van huishoudelijk afval;
- We streven naar een hoog scheidingspercentage, kleine hoeveelheid restafval en ontwikkelen naar circulariteit;
- We dragen zorg voor een fatsoenlijke, marktconforme prijs voor de inzameling;
- We willen flexibiliteit in de vormgeving en uitvoering van de inzameling;
- We willen zeggenschap over de vormgeving van en uitvoering van de inzameling;
- We streven naar een duurzaam partnerschap met de uitvoerende organisatie.

Dit voorstel spreekt een voorkeur uit voor voortzetting van het uitsluitend recht aan Buha voor de inzameling van 
restafval, gft-afval en pmd en uit te breiden met de inzameling van oud papier en karton.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Het verlenen van een uitsluitend recht aan Buha voor de periode van 1 januari 2022 t/m 31 december 2026 

voor de inzameling van het huishoudelijk afval (restafval, gft-afval, pmb en oud papier en karton).

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1  We kiezen voor een betrouwbare dienstverlening

Een betrouwbare dienstverlening is niet alleen van belang voor een goede en milieuhygiënisch correcte en 
verantwoorde inzameling van het huishoudelijk afval, maar zorgt ook voor een groot draagvlak onder de 
inwoners en de bereidheid om afval en grondstoffen zo goed mogelijk te scheiden. Evaluatie van de huidige 
dienstverlening door Buha en het onderzoek onder de inwoners tonen aan dat er een hoge mate van 
tevredenheid is over de inzameling. Daar waar verbeterpunten mogelijk en nodig zijn, worden deze 
meegenomen in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) als uitwerking van het verleende uitsluitend recht.

1.2  We borgen de inzameling op basis van een marktconforme prijs
Door de kosten voor onze dienstverlening te toetsen aan de openbare aanbestedingsgegevens uit de markt 
hebben we een goed beeld van de marktprijzen.  Ook kunnen we op basis van de bekende gegevens over  
de dienstverlening in de regiogemeenten, en de daarbij horende prijzen, een inschatting maken van wat een 
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Personeel
N.v.t.

Communicatie/participatie
N.v.t.

Evaluatie/verantwoording
Tussentijdse evaluatie van de dienstverlening en samenwerking vindt plaats in 2024. Daarnaast vindt periodiek 
ambtelijk afstemming plaats over de uitvoering van de werkzaamheden.

Bijlagen
1. Afvalstoffenverordening 2021
2. Raadsmemo Oriëntatie inzameling fijn huishoudelijk afval

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester
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Raadsvergadering d.d. 27 mei 2021

☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen

☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden

☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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