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Inleiding en achtergrond 

Op 22 december 2009 heeft Synthese adviesgroep een presentatie verzorgd 

aan en voor het College B&W met als thema: de consequenties van het 

opzetten van een PPS constructie. “ In de volksmond”  staat PPS voor Publiek 

Private samenwerking. In de presentatie naar het College B&W heeft Synthese 

adviesgroep, mede vanwege haar kennis van de ontwikkelingen op deze 

competitieve markt, de gelegenheid genomen om ook de consequenties aan te 

geven van de tweede vorm van PPS, de Publiek Publieke Samenwerking. 

Omdat voor deze vorm van dienstverlening niet de verplichting bestaat om 

deze Europees aan te besteden, heeft het College B&W van Oude IJsselstreek 

gevraagd om de consequenties uit te werken van samenwerking met één van 

de vier mogelijke kandidaten die actief zijn in de regio. 

Deze vier kandidaten betreffen: 

1. ROVA NV, Zwolle, actief voor 20 gemeenten in Overijssel, Gelderland, en 

tevens voor Amersfoort 

2. Berkel Milieu NV, Zutphen, actief voor 5 gemeenten in het Oosten van 

Gelderland  

3. Gemeenschappelijke Regeling (GR) Reinigingsdienst De Liemers (RDL), 

Zevenaar, actief voor twee gemeenten, Zevenaar en Didam 

4. Gemeente Doetinchem (gD), de enige zelfstandige afvalinzameling- en 

reinigingsdienst in de Achterhoek. 

Met elk van deze kandidaten is in de periode tussen 13 en 19 januari 2010 een 

verkennend gesprek gevoerd door Kees Broekhuizen, medewerker taakveld 

milieu van gemeente Oude IJsselstreek en Lourens Aalders, partner en extern 

organisatieadviseur bij Synthese adviesgroep te Velp. 

Aan de kandidaten zijn voorafgaand aan het gesprek enkele gegevens ter 

beschikking gesteld over het inzamelgebied, en is hen gevraagd vast na te 

denken over de volgende twee onderwerpen: 

a) Welke voordelen heeft het voor Oude IJsselstreek (en de kandidaat) om 

aan te sluiten bij betreffende kandidaat 

b) Wat zijn bij benadering (ter indicatie) de inzamelkosten voor  

alternerende inzameling van restafval en gft-afval in  

minicontainers indien kandidaat “morgen” de dienst zou 

overnemen. 
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Resultaat van de gesprekken 

De gesprekken hebben in een ontspannen, verkennende sfeer plaatsgevonden. In de 

gesprekken zijn de kandidaten met name ingegaan op de kwalitatieve aspecten van 

mogelijke samenwerking. 

 

ROVA 

ROVA is de afval advies-, regie- en verwijderingorganisatie van 21 gemeenten in 

Midden- en Oost-Nederland. In opdracht van deze gemeenten voert ROVA de afval- en 

reinigingstaken uit en is ze verantwoordelijk voor het materiaal en materieel dat bij de 

afvalinzameling wordt ingezet. Daarnaast adviseert ROVA over afvalvermindering en 

zorgt ze voor gescheiden inzameling, hergebruik, bewerking en verwerking van 

afvalstoffen. Het werkgebied telt ruim 800.000 inwoners en een groot aantal bedrijven 

en instellingen. Jaarlijks voert ROVA de regie over 300.000 ton afval. De organisatie 

heeft 260 mensen in dienst. Naast het hoofdkantoor en de vestiging in Zwolle zijn er 

vestigingen in Amersfoort, Steenwijk, Meppel, Hardenberg, Raalte en Winterswijk.  

Alle 21 gemeenten zijn aandeelhouder van de NV. De statutaire directie wordt op 

voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene vergadering 

van Aandeelhouders, de gemeenten, en nog twee kleine overheidsgedomineerde 

organisaties (GGD IJsselland en Afvalverwijdering Utrecht). 

Daarbij bedient ROVA haar aandeelhouders operationeel met een cafetariamodel, 

waarbij wel voorkomen wordt dat er aan ‘cherry picking’ wordt gedaan.  

De dienstverlening kent een aantal niveaus: het eerste niveau betreft alleen de “kale” 

dienstverlening, het tweede niveau betreft tevens het beheer van de infrastructuur, 

zoals kringloopstations, milieustraten en recyclingactiviteiten, het derde niveau betreft 

een kenniscentrum annex afdeling voor beleidsontwikkeling. De dienstverlening wordt 

vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO), waarbij transparantie voorop 

staat. In de DVO staan de juridische binding, de afspraken, de te verlenen diensten en 

de wijze van muteren omschreven. 

Tevens heeft ROVA vanwege de regionale spreiding haar operationele organisatie 

opgedeeld in een viertal regio’s: regio IJsselland, regio Noordwest, regio Achterhoek 

en regio Eemland. Oude IJsselstreek valt onder regio Achterhoek, dat bediend wordt 

vanuit Winterswijk. Ook Aalten en Oost Gelre zijn aandeelhouder van ROVA. Het 

bedienen houdt overigens niet in dat ROVA de diensten allemaal zelf uitvoert. Een 

aanzienlijk deel van de reinigings- en inzamelingstaken wordt uitbesteed aan derden. 

Als voordeel van de NV constructie wordt door ROVA genoemd het duidelijk scheiden 

van de taak van bestuurders en beleidsmakers en de taak van toezichthouder. Ook 

het feit dat ROVA een aantal recyclingactiviteiten in eigen beheer ontwikkelt c.q. 

ontwikkeld heeft, wordt als voordeel aangemerkt. Hoogwaardige recycling, productie 

van biogas en levering van energie komt uiteindelijk weer ten goede aan de aandeel-

houders, en geeft invulling aan het streven naar een afvalloze, duurzame 

samenleving. 
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Berkel Milieu NV 

Berkel Milieu NV verzorgt in opdracht van gemeenten Bronckhorst, Brummen,  

Doesburg, Lochem en Zutphen het afvalbeheer en adviseert over de toekomstige 

ontwikkeling en inrichting daarvan. Berkel Milieu is eigendom van de aangesloten 

gemeenten. In totaal wonen in het werkgebied van Berkel Milieu circa 150.000 

inwoners.  

Voor deze inwoners verzorgt Berkel Milieu de inzameling en verwerking van al het 

huishoudelijk afval op basis van een DVO per gemeente. Niet alleen de lediging van 

groene en grijze containers, maar ook de inzameling en verwerking van onder meer 

papier, glas, chemisch afval, snoeiafval, grof huishoudelijk afval en nieuwe stromen 

als kunststof verpakkingen. Daarnaast beheert Berkel Milieu de Afval Breng Punten in 

Brummen, Lochem en Zutphen en wordt gericht samenwerking gezocht met sociale 

werkvoorzieningschappen, kringloop- en buurtbeheerbedrijven en andere 

overheidsgedomineerde bedrijven. Berkel Milieu streeft naar integrale dienstverlening, 

maar dwingt dit niet af. Zij beschouwen integrale dienstverlening als groeimodel. 

Berkel Milieu streeft samen met de aangesloten gemeenten en partnerbedrijf 

Circulus (in totaliteit 190.000 huishoudens) naar een afvalloze maatschappij in 2030. 

Anders omgaan met afval, door o.a. hergebruik en preventie, helpt om klimaat-

verandering tegen te gaan. Daaraan wil Berkel Milieu graag aan bijdragen. Berkel 

Milieu reageert proactief op ontwikkelingen in de afval- en reinigingsmarkt zodra dat 

meerwaarde voor mens of milieu oplevert, waarbij wel telkens de afweging tussen 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en kosteneffectiviteit. 

Overigens is de zeggenschap zo geregeld dat elke deelnemende c.q. aandeelhoudende 

gemeente doorslaggevende invloed heeft, namelijk een vetorecht, op zowel 

strategische beslissingen als belangrijke beslissingen van de bedrijven. Dit is 

verankerd in de statuten, waarin gesteld is dat ten aanzien van strategie en 

gespecificeerde belangrijke bedrijfsbesluiten algemene instemming van de Algemene 

vergadering van Aandeelhouders vereist is. Daarin stelt Berkel Milieu verder te gaan 

dan gemeenschappelijke regelingen en andere overheidsvennootschappen. 

Als voordeel van de NV constructie ziet Berkel Milieu de ‘governance’, het waarborgen 

van continuïteit, een bedrijfsmatiger proces met een Raad van Commissarissen, en 

een betere borging van de gestelde ambities. 

 

GR Reinigingsdienst De Liemers (RDL) 

RDL is oorspronkelijk een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten 

Zevenaar en Didam, maar omdat Didam nu onderdeel uitmaakt van gemeente 

Montferland is de GR nu tussen gemeenten Zevenaar en Montferland. Het bestuur 

wordt gevormd door wethouders van beide gemeenten, de Raad van Toezicht wordt 

gevormd door raadsleden. RDL heeft in de dagelijkse operatie geen of geen 

noemenswaardige last van het “dubbele petten” probleem van de bestuurders. 

Gemeente Zevenaar heeft van oudsher een eigen reinigings- en inzamelingsdienst 

gehad, en deze dienst voert nu de operationele taken uit van de GR op basis van een 

DVO met de beide gemeenten. Door gemeentelijke herindeling  

wonen in het verzorgingsgebied van RDL 65.000 inwoners. 
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De vertegenwoordigers van RDL hebben aangegeven op speciaal verzoek van 

gemeente Oude IJsselstreek te willen kijken naar het aansluiten van Oude IJsselstreek 

bij de GR RDL.  

Hun visie komt er op neer dat zij bij voorkeur zien dat Oude IJsselstreek een “eigen” 

GR opricht, waarmee -maar wel op termijn- samenwerking kan worden gezocht en 

geïntensiveerd. Daarbij zien zij de oprichting van die GR door Oude IJsselstreek vooral 

gebeuren met de gemeente Doetinchem. Schaalgrootte biedt voordelen. Afstemming 

van inzamelsystemen ook, ook al is dat niet op voorhand en per direct noodzakelijk. 

 

Wel wordt benadrukt dat een GR dan wel een DVO niet compleet dichtgetimmerd moet 

worden. Er moet wederzijds vertrouwen zijn, anders moet je er niet eens aan 

beginnen.  

 

Gemeente Doetinchem (gD) 

Gemeente Doetinchem is de enige gemeente in de Achterhoek met een eigen, zelf-

standige reinigings- en afvalinzamelingsdienst, het Team Afval, één van de onderdelen 

van de afdeling BUHA (beheer, uitvoering, handhaving, afval en accommodaties). 

Doetinchem is qua inwoneraantal de grootste gemeente in de Achterhoek, met ruim 

55.000 inwoners. Samen met Oude IJsselstreek betreft het verzorgingsgebied bijna 

100.000 inwoners. 

 

Aanleiding om deze afdeling of dienst te privatiseren of volledig uit te besteden is er 

niet, maar in de politiek is niets zeker. Overwegingen om de afdeling BUHA (beheer, 

uitvoering, handhaving, afval en accommodaties) enige mate te verzelfstandigen, 

bevinden zich slechts in een verkennend stadium, maar voortdurend blijft de wens om 

in schaalgrootte te groeien, en zodoende het bestaansrecht van een eigen dienst te 

onderstrepen,  in het achterhoofd bij het management team spelen. In het verleden is 

al vaker de gedachte geopperd om met andere, niet-gebonden gemeenten in de 

Achterhoek samenwerking te zoeken. Het verzoek van gemeente Oude IJsselstreek 

om over samenwerking na te denken, komt dan ook op een goed moment. 

Afdeling BUHA ziet en benadert haar werknemers als “ambassadeurs” van de 

openbare ruimte, en verwachten ook dat deze medewerkers als zodanig naar de 

burgers optreden. Het zijn “klachtenoplossers”. Kostenefficiency is wel een drijfveer, 

maar kwaliteit van de dienstverlening is feitelijk maatgevend, en ook milieurendement 

en scheidingsrendement krijgen specifieke aandacht. 

 

Gemeente Doetinchem ziet in samenwerking met gemeente Oude IJsselstreek de 

volgende voordelen: 

• Meer ‘body’, waardoor schaalvoordelen 

• Meer continuïteit in de dienstverlening, verstevigen bestaansrecht eigen diendt 

• Meer efficiency voor in te zetten personeel en materieel, maar ook beter gebruik 

van faciliteiten, zoals de milieustraat. 
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De wijze waarop de samenwerking verder vorm krijgt, is voor afdeling BUHA van gD 

onderwerp van voortgaand overleg. Gekozen kan worden, in eerste aanleg, voor een 

zogenoemde “lichte GR” naar privaat- of bestuursrechtelijk model.  

Daarbij verleent gemeente Doetinchem diensten aan gemeente Oude IJsselstreek 

volgens een van tevoren vastgelegde dienstverleningsovereenkomst.  Gemeente Oude 

IJsselstreek ontwikkelt zelf haar beleid, en is daarvoor ook zelf verantwoordelijk.  

Over deze vorm van samenwerking, het laten uitvoeren van een gemeentelijke 

zorgplicht c.q. zorgtaak door een buurgemeente op basis van een privaatrechtelijke 

overeen-komst (of bestuursrechtelijke), is in Bijlage 1 enige informatie opgenomen.   

 

Aansluiting beleidskaders op samenwerkingsvormen  

Het College B&W van Oude IJsselstreek heeft een aantal beleidskaders geformuleerd 

ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden in de naaste toekomst. 

De belangrijkste daarvan zijn: 

• Behoud van de eigen regie over de afvalstromen 

• Behoud van een eigen dienst beheer openbare ruimte, met uitzondering van de 

afvalinzamelingstaken. 

 

Onderstaand zijn de voor- en nadelen voor gemeente Oude IJsselstreek op een rij 

gezet van samenwerking met de verschillende kandidaten. Daarbij komen de 

voordelen uit de presentaties van de kandidaten. De nadelen zijn daaraan door 

Synthese adviesgroep toegevoegd: 

 

Kandidaat Voordelen (volgens kandidaat) Nadelen op dit moment 

(volgens Synthese adviesgroep) 

ROVA NV • Veel ervaring 

• Groot verzorgingsgebied, Oost- 

en Midden-Nederland 

• Steunpunt in de Achterhoek 

(Winterswijk)  

• schaalvoordelen 

• Mogelijkheden voor eigen 

recyclingactiviteiten 

• Cafetariamodel  

• Gebruik CMS (container 

management systeem) 

• Kleine aandeelhouder 

• Weinig invloed (1 van 22) 

• Meer afstand tot uitvoering 

• Weinig echte eigen regie 

• Onduidelijkheid over de 

managementfee 

• Onduidelijkheid over de 

ontvlechtingkosten 
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Berkel 

Milieu NV 

• Veel ervaring 

• Enige schaalgrootte in Oost-

Gelderland 

• Samenwerking met Circulus 

(Apeldoorn, Deventer, Epe) 

• Vetorecht  

• Gebruik CMS  

• Kleine aandeelhouder 

• Minder invloed (1 van 10) 

• Meer afstand tot uitvoering 

• Weinig echte eigen regie 

• Onduidelijkheid over de 

managementfee 

• Onduidelijkheid over de 

ontvlechtingkosten 

GR RDL • Grotere aandeelhouder 

• Gebruik CMS 

 

• Ander inzamelsysteem (nu 

duobakken) 

• Geen actieve acquisitie vanuit 

RDL 

gD, Team 

Afval 

• Grotere “aandeelhouder”, 

gelijkwaardige partners 

• Invulling nog samen te bepalen 

• groeimodel 

• Ervaring in samenwerking 

binnen een aantal taakvelden 

• Doorgroei van deze “lichte GR” 

biedt betere kansen dan solo 

• Geen ervaring in structurele 

samenwerking bij inzamel-

taken 

• Cultuur van “de grotere” in 

Doetinchem, bij College B&W, 

Raad en medewerkers? 

 

 

 

Indicatie kosten per aansluiting 

Aan de kandidaten is gevraagd een indicatie te geven van de kosten per aansluiting 

indien de kandidaat “morgen” de dienstverlening van Sita en Ter Horst zou 

overnemen. 

ROVA en Berkel Milieu hebben aangegeven hiervoor een (Europese) aanbesteding uit 

te schrijven, en de inzameling niet zelf te doen, maar wel te regisseren. Zij beroepen 

zich daarom bij het geven van een indicatie op een marktconforme prijs, die sec rond 

de € 30 per aansluiting ligt. Daar bovenop komt een management fee, die wordt 

vastgelegd in de DVO. Daarover doen beide organisaties geen uitspraken. 

RDL heeft zich onthouden van een prijsindicatie. 

Team Afval van gemeente Doetinchem heeft wel een globale indicatie afgegeven, die 

hoger ligt dan wanneer alleen de inzameling Europees wordt aanbesteed. Bovendien 

wordt hierbij uitgegaan van uurtarieven voor mens en middelen op basis van de 

huidige begrotingssystematiek binnen gemeente Doetinchem, inclusief allerlei toe-

slagen voor overhead, maar vooral ook inclusief het service- en kwaliteitsniveau dat 

de gemeente Doetinchem via de afdeling BUHA en Team Afval aan de Doetinchemse 

burgers biedt. Daaronder valt dus ook de beschikbaarheid van een eigen milieustraat. 

Voor het vaststellen van tarieven voor dienstverlening in gemeente Oude IJsselstreek 

is het daarom van belang een taakanalyse en een kwaliteitsanalyse te  

maken, streefniveaus vast te stellen, en dan in gemeenschappelijkheid  

de totale kosten te herverdelen. 
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Kandidaat Kostenindicatie per 

aansluiting (rest+gft) 

Opmerkingen 

Huidige situatie € 38,50 Op basis van stilzwijgend verlengd 

onderhands contract 

Rova NV € 30 Op basis van EU-aanbesteding 

(kale prijs, excl. management fee, 

excl. koop aandelen, excl. ont-

vlechtingkosten, excl. dividend) 

Berkel Milieu NV € 30 Op basis van EU-aanbesteding 

(kale prijs, excl. management fee, 

excl. koop aandelen, excl. ont-

vlechtingkosten, excl. dividend) 

GR RDL Onbekend Tonen momenteel geen interesse 

gD Team Afval o.b.v. huidige uitgangs-

punten in begroting 

gemeente Doetinchem: 

€ 40 - € 45;  

In de naaste toekomst 

lager: € 35 - € 45 

Op basis van huidige uurtarieven 

gD Team Afval, inclusief service, 

meldlijn, kwaliteit dienstverlening, 

gebruik eigen milieustraat, kwijt-

scheldingen en dergelijke. 

Nog geen gedetailleerde taak-

analyse en kostenanalyse gemaakt. 

Huidige situatie 

handhaven 

€ 30, op basis van Euro-

pese aanbesteding 

Zekerheid over regie volledig in 

eigen hand, flexibel naar toekomst 

 

Samengevat 

Feitelijk zijn er drie serieuze kandidaten, GR RDL heeft op dit moment geen feitelijke 

interesse. Samenwerking met ROVA of Berkel Milieu biedt kansen om de ruime 

ervaring te benutten voor een optimaal milieurendement. De kosten per aansluiting 

liggen normaliter hoger dan indien de dienst rechtstreeks door de gemeente zelf in de 

markt wordt gezet. Dat heeft te maken met de, overigens niet nader door hen gespe-

cificeerde managementfee die beide organisaties rekenen voor het afnemen van 

(delen van) hun dienstverlening. Maar daar komen dan kennis en kunde binnen de 

“eigen” (dan ROVA of Berkel Milieu) gelederen voor terug. Beide organisaties geven de 

indruk Oude IJsselstreek van harte welkom te willen heten. 

Van deze twee overheids NV is Berkel Milieu degene die qua dienstenpakket, qua 

cultuur, en geografisch gezien het dichtst bij de wensen van Oude IJsselstreek zit. 

Aansluiten bij zowel Berkel Milieu als ROVA NV betekent wel feitelijke beperking in de 

regietaak, nu, maar zeker ook in de toekomst. 

Het onderbrengen van de afvalinzameltaken bij Gemeente Doetinchem biedt de 

kans aan gemeente Oude IJsselstreek om zelf mede te bepalen wat de samenwerking 

gaat inhouden. Tot het zover is dat de afspraken vastgelegd gaan worden in een DVO, 

kan de huidige dienstverlening door Sita en Ter Horst worden voortgezet. 



Datum : 28 februari 2011 
Betreft : samenwerking overheidsdiensten 
Uw referentie : ……. 
Onze referentie : 2010-01.SA/B001 OIJ-1 
 
 

 

 

 

Hoewel het lijkt dat gemeente Oude IJsselstreek de vragende partij is, en de kleinere 

van de twee gemeenten is, is de uitbreiding van de afvalinzamelingstaak voor Team 

Afval, en daarmee ook voor de Afdeling BUHA van gemeente Doetinchem een wens 

om te komen tot meer schaalgrootte, stabiliteit en daarmee tot behoud van bestaans-

recht in de toekomst. Bovendien geeft deze optie zekerheid over regionale of lokale 

werkgelegenheid. 

 

Aanbeveling 

Op basis van onze bevindingen bevelen wij aan om samenwerking met gemeente 

Doetinchem verder uit te werken, omdat het de meest gelijkwaardige samenwerking 

inhoudt. Het onderbrengen van een enkele taak (inzameling & reiniging) bij een 

andere gemeentelijke dienst betreft een relatief eenvoudige ingreep, die op privaat-

rechtelijke of bestuursrechtelijke basis kan worden opgezet. Allereerst moet er 

vertrouwen zijn in gemeenschappelijke meerwaarde. Om daarvoor meer gevoel te 

ontwikkelen, is wel een grondige taakanalyse nodig, een kwaliteits- c.q. service-

analyse (wat is het gewenste streefniveau), en een kostenanalyse (uurtarieven, 

producttarieven). Daarbij dienen de portefeuillehouders nauw betrokken te worden. 

Om dit proces in gang te zetten is op zich geen goedkeuring van de Raad vereist, in 

Doetinchem niet en ook niet in Oude IJsselstreek. Wel is het verstandig om de beide 

Raden te informeren dat er gesprekken begonnen worden, en wat de gedachten zijn 

achter.  

Op het moment dat tot samenwerking met gemeente Doetinchem wordt besloten, 

dient een gezamenlijk en gelijktijdig besluit (mag ook volgtijdelijk met de ontbindende 

voorwaarde dat het besluit alleen geldt indien het andere College ook positief besluit) 

door de beide Colleges te worden genomen. Pragmatisch is het om een test- c.q. 

pilotperiode van bijvoorbeeld een jaar af te spreken, waarbinnen moet blijken dat die 

gemeenschappelijke meerwaarde inderdaad naar voren komt.  

Overigens biedt deze verdergaande samenwerking naar de toekomst toe een betere 

uitgangspositie voor eventuele verdere uitbreiding naar één van de andere 

kandidaten.  

De voordelen van samenwerking met Doetinchem betreffen zowel de zekerheid over 

kosten (efficiency op maat), het gewenste milieurendement als het gewenste service-

niveau. 

 

Het spreekt voor zich dat Synthese adviesgroep graag bereid is om haar kennis en 

kunde en die van haar samenwerkingspartners, zoals Hekkelman Advocaten uit 

Nijmegen, ter beschikking te stellen om het zoekproces verder vorm te geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Synthese adviesgroep     

 

 

drs. Lourens Aalders 

partner
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BIJLAGE 1 

Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Doetinchem in een “lichte GR” 

 

Over deze vorm van samenwerking, een zogeheten “lichte GR”, in dit geval het laten 

uitvoeren van een gemeentelijke zorgplicht c.q. zorgtaak door een buurgemeente op 

basis van een privaatrechtelijke overeenkomst (kan ook bestuursrechtelijke), kent in 

Nederland één concreet voorbeeld: het model Groningen – Ten Boer. In een eerder 

stadium van het adviestraject in december 2009, toen Synthese adviesgroep navraag 

heeft gedaan bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden met bedrijven en met 

pubieke diensten, is ook al gesproken met  ervaringsdeskundigen van gemeente Ten 

Boer en gemeente Groningen. Zij zijn ook graag bereid hun ervaringen met gemeente 

Oude IJsslstreek en gemeente Doetinchem te delen.  

 

Uiteraard strekt het beide gemeenten tot voordeel om afstemming te hebben over de 

wijze van inzamelen, de keuze van middelen en materieel, maar daarop is meer 

invloed uit te oefenen in een kleinere, nieuw op te zetten samenwerking, dan in een 

reeds bestaande, breder opgezet samenwerkingsverband. Uiteindelijk bepaalt 

gemeente Oude IJsselstreek zelf op welke wijze zij de inzamelingstaken wil laten 

uitvoeren. 

 

 


