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Historie

• Individuele gemeenten, onderhandse aanbesteding 

aan particuliere reinigingsdiensten

• Introductie + opgang EU-aanbestedingen (vanaf 

±2000 “serieus”)

• Gemeentelijke herindeling (in 2005): Gendringen + 

Wisch = Oude IJsselstreek

• Afstemming  / synchronisatie

• 2010: aanbesteding afvalinzameling ?



Vraagstelling College B&W O-IJ

Uitwerking PPS-constructie

- Juridische risico’s

- Financiële risico’s

- Bedrijfseconomische risico’s

- Personele risico’s

Hoe kunnen we de risico’s bij / met een PPS 

beperken?



Vraagstelling College B&W O-IJ

Uitwerking PPS-constructie

“Vrij” vertaald:

Gemeente O-IJ zoekt samenwerking met een 
partij die de inzameling van afval uitvoert, 
waarbij gemeente O-IJ de regie voert en blijft 
voeren (serviceniveau bepaalt), en waarbij 
optimale flexibiliteit wordt gezocht tegen zo 
klein mogelijk risico’s en tegen zo laag 
mogelijke kosten



Mogelijkheden 

Volledig zelf doen 

“Samenwerking / PPS” ! !

Volledig

uitbesteden



Samenwerking / PPS

“PPS”

1.Publieke Private Samenwerking (CURE, Blink,HMS) 

2.Publieke publieke samenwerking

i. Overheids NV’s (Berkel Milieu, ROVA, DAR, 

OMRIN, …)

ii. Gemeenschappelijke regelingen (AC VALLEI, 

AVRI, Avalex, …) 

iii. ‘light’-versie Gemeenschappelijke regelingen 

(Model Ten Boer - Groningen)



1) Publiek Private samenwerking

• Private partijen staan er positief tegenover

• Consequenties, o.a.:

– Lange looptijd contract (insteek: onbepaalde 

duur)

– Verplichting tot EU aanbesteden

– Gedetailleerde omschrijving door O-IJ welke 

diensten volgens haar binnen deze PPS vallen

– Gedetailleerd vastleggen hoe de verhoudingen 

liggen: juridisch, financieel, bestuur, beleid, winst



1) Publiek Privaat

• (Vervolg) Consequenties, o.a.:

– In bestek alles vastleggen: naast dienstverlening 

ook voorstel inzake bestuur PPS, aandelen-

verhouding, winstverdeling etc.

– Traject duurt zeker 1 jaar (veel van te voren intern 

afstemmen, vastleggen, voordat begonnen kan 

worden met aanbesteden)



Recapitulatie: Wat zijn de wensen?

“Vrij” vertaald:

• Regie (beleid) bij gemeente O-IJ

• Goede service / kwaliteit (“dichtbij”)

• Lage kosten

• Flexibiliteit: gevolgen van inspanningen t.a.v. 

kunststofinzameling, gevolgen van meer / extra 

inspanningen t.b.v. scheidingsrendement, zowel van 

huishoudelijk afval als van grof vuil

• Risicovermindering



2.i “PPS” met overheids-NV

• Diverse mogelijkheden (instappen in rijdende trein)

• Aandeelhouderschap naar rato # inwoners

• Van smal (afval) naar breed (OR / groen)

• Geen aanbesteding, wel DVO / contract

• Intentieverklaring volstaat om dienstverlening (snel) 

te kunnen beginnen

• Personeel blijft in overheidsdienst

• Geen winstoogmerk, wel efficiencyvoordelen



2.ii “PPS” als ‘normale’ GR

• Diverse mogelijkheden (instappen in rijdende trein?)

• Aandeelhouderschap (naar rato # inwoners)

• Bestuurslidmaatschap (AB, DB)

• Geen aanbesteding, wel DVO / contract

• Intentieverklaring volstaat om dienstverlening (snel) 

te kunnen beginnen

• Personeel blijft in overheidsdienst

• Geen winstoogmerk, wel efficiencyvoordelen



2.iii“PPS” als ‘light’-GR met gD

• Diverse mogelijkheden (zelf trein op gang brengen)

• Klein (met 2 gemeenten)

• Van smal (afval) naar breed (OR / groen)

• Stuurgroepen, werkgroepen

• Geen aanbesteding, wel DVO / contract

• Intentieverklaring volstaat om dienstverlening (snel) 

te kunnen beginnen

• Personeel blijft in overheidsdienst

• Geen winstoogmerk, wel efficiencyvoordelen



Uitwerking PPS

Met particuliere aannemer:

• Aanbestedingsplicht EU

• Voorbereidingstraject (> 1 jaar)

• Risicobeheersing afhankelijk van afspraken tav

�Aandelen verhouding

�winstverdeling

�Personeelsafspraken

�Etc.



Uitwerking PPS als GR ‘light’

Met publieke aannemer (gD, afdeling BUHA):

• Geen aanbestedingsplicht EU, wel contract

• Voorbereidingstraject (> 1 jaar?), maar met intentie 

verklaring wel snel te beginnen

• Risicobeheersing�

�Smal beginnen, later verbreden?

�Kosten afhankelijk van benutten efficiency 

(afstemming beleid twee gemeenten) 

�Afspraken t.a.v. personeel



Vervolgtraject 

• Specifieke juridische zaken: Anita Serra

• Bestuurlijk – politiek: 

gemeenteraadsverkiezingen maart 2010



Volledig uitbesteden

• Vastleggen wat gemeente wil

• Verplichting tot EU-aanbesteding

• Flexibiliteit door afsluiten langjarig contract (lengte is 

nodig voor investeren in innovaties) met ruimte voor 

verbeterplannen (win-win-win situaties)

• Minder risico’s

• Heldere relatie opdrachtgever - opdrachtnemer



Publiekrechtelijke instelling 

aanbestedingsplichtig

Voorwaarden voor publiekrechtelijke instelling:

• Opgericht met het specifieke doel te voorzien in 

behoeften van algemeen belang, niet zijnde van 

industriële of commerciële aard

• Rechtspersoonlijkheid

• Voldoende mate van overheidsinvloed (of door 

financiering/subsidiering, of toezicht op beheer of 

benoeming bestuurders)



PPS - Risicoverdeling

• Afhankelijk van rechtsvorm (NV, BV. v.o.f., GR)

• Afhankelijk van voorstel/structuur die in 

aanbestedingsdocumenten wordt opgenomen

• Risico bij NV/BV in de regel beperkt tot 

waarde van de aandelen;


