
 

Collegevoorstel 
 

Kenmerk : 10int00867 Afdeling  : Vergunningen en handhaving 

Datum : 11 november 2010 Behandeld door  : C.J. Broekhuizen 

College verg. : 16 november 2010 Medeadviseur: K. Boessenkool 

Portefeuillehouder : W. Rijnsaardt Hfd. Afdeling : A. Oosterink 

Onderwerp : Onderzoek afvalinzameling 

Voorgestelde beslissing  
1. Instemmen met onderzoek naar afvalinzameling door Doetinchem met de voorwaarde/mogelijkheid om 

door te groeien naar een bredere samenwerking. 
2. Een stuurgroep en werkgroepen instellen. 
3. Bureau Synthese advies en KplusV opdracht geven het proces te begeleiden 
4. 50% van de kosten van begeleiding genoemd onder 3 t.l.v. de afvalstoffenbegroting brengen. 
 
 

Directie :  Openbaar: Ja  
Raad :   
OR : Advies (art. 25, eerste lid WOR)  
GO :   
 
Consequenties voor : 

   

  Medewerker:   Medewerker: 

Financiën : Ja H. Boesveld I&A : Nee  

P&O : Nee  Communicatie : Ja K. Bokkers/ N. 
Hermsen 

Inkoop : Nee     

Belangenvereniging/wijkraad  :  Nee 

 Secretaris Burgemeester Wethouder 
Van Balveren 

Wethouder 
Rijnsaardt 

Wethouder 
Haverdil 

Wethouder 
Sluiter 

Akkoord       

Bespreken       

O Paraafstuk O Akkoord O Zie genomen beslissing 
 
Besluit B&W-vergadering    d.d. 
 
 
 
 



 
 
Collegevoorstel 
 
 
Onderwerp  : onderzoek afvalinzameling 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met onderzoek naar afvalinzameling door Doetinchem met de voorwaarde/mogelijkheid om door te 
groeien naar een bredere samenwerking. 

2. Een stuurgroep en werkgroepen instellen. 
3. Bureau Synthese advies en KplusV opdracht geven het proces te begeleiden 
4. 50% van de kosten van begeleiding genoemd onder 3 t.l.v. de afvalstoffenbegroting brengen. 
 
 
Inleiding 
Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft in december 2008 besloten dat de afvalinzameling bij 
voorkeur geschiedt in de vorm van een PPS-constructie. (PPS = Publiek Private of Publiek Publieke 
Samenwerking) Naar aanleiding van de presentatie van Synthese adviesgroep heeft het college zich begin 
december 2009 uitgesproken voor een oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden van een PPS-
constructie. Aanvullend is de opdracht meegegeven de consequenties uit te werken voor de samenwerking 
met een mogelijke publieke (overheidsgedomineerde) partner, die ook regionaal actief is. Uit dat onderzoek 
blijkt, dat een PPS-light-constructie met de gemeente Doetinchem het meest voor de hand ligt. De afgelopen 
periode hebben ambtenaren van de beide gemeenten, onder leiding van Synthese adviesgroep en KplusV 
intensief samengewerkt aan een Verkennend Onderzoek. Vrijdag 29 oktober zijn de resultaten van dit 
onderzoek gepresenteerd aan de betrokken wethouders en de directies.   
 
Samenvatting 
Na een verkennend onderzoek van de afvalinzameling in de gemeente Oude IJsselstreek, kan de conclusie 
getrokken worden dat samengaan met de gemeente Doetinchem een goede oplossing lijkt. Voor beide 
gemeenten gaat van deze samenwerking een positief effect uit. In eerste aanleg kan men denken aan een 
zogenaamd dienstverleningsmodel. 
 
Meetbaar effect 
Een inzameldienst van de gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek verzorgt de afvalinzameling in beide 
gemeenten. 
 
Argumenten 

 
1.1 Instemming houdt in, dat het college de intentie ondersteunt om samen te werken met Doetinchem.  
  
1.2 Samenwerking past binnen de door de raad gestelde kaders. 

Voor wat de dienstverlening betreft, blijven service en continuïteit gewaarborgd en het gemeentebestuur 
behoudt regie over de inzameling.  

 
1.3 Doorgroeien naar meer aansluitingen betekent dat efficiënter kan worden gewerkt. 

Een vuistregel voor een optimale schaalomvang is 60.000 tot 80.000 aansluitingen. Oude IJsselstreek en 
Doetinchem zitten samen op ongeveer 40.000 aansluitingen. Daarom willen wij mogelijkheden open 
houden om door te groeien naar een grotere optimale organisatie. 

 
1.4 In het collegeprogramma Doorzetten! worden thema’s genoemd die deze samenwerking 

rechtvaardigen.  
Naast intergemeentelijke samenwerking komen thema’s als slagvaardige organisatie, dienstverlening 
aan de burgers en uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken aan de orde. Uit de gevoerde 
gesprekken met de betrokken wethouders, blijkt een grote mate van overeenkomst in de bestuurlijke 
uitgangspunten en ambities. O.a. het zwaan-kleef-aan idee. 

 
2.1 Met het instellen van deze groepen kunnen bestuurlijke en organisatorische aspecten nader onderzocht 

worden. 
In de stuurgroep nemen plaats: de betrokken wethouders, de adjunct-directeuren en de heer Evert 
Bovens van KplusV. Zij geven sturing aan het proces én de in te stellen werkgroepen.   

 



3.1 Een collegiale samenwerking van deze bureaus heeft het proces tot nu toe begeleid. 
Wanneer besloten wordt andere bureaus in te schakelen, bestaat de kans, dat er vertraging in de 
voortgang ontstaat.  

 
4.1 De onderzoekskosten tot nu toe zijn gedragen door de gemeente Doetinchem. 

Wanneer het college besluit tot het instellen van een stuurgroep en werkgroepen die samenwerking 
verder vorm gaan geven, met de begeleiding daarvan door Synthese adviesgroep en KplusV, ligt het 
voor de hand, dat ook de kosten in gezamenlijkheid gedragen worden. 

 
 
Kanttekeningen 

a. De planning is krap 
De contracten met de huidige inzamelaars lopen 1 juli 2011 af. Om het mogelijk te maken dat 
Doetinchem 1 juli in Oude IJsselstreek inzamelt moet de raad uiterlijk in februari 2011 een besluit 
nemen voor een gemeenschappelijke regeling. In februari is er geen raadsvergadering en de 
vergadering in maart is te laat. Dat betekent dus dat de behandeling in de raad van januari 2011 
plaats moet vinden. Het presidium zal dan akkoord moeten gaan met een aangepaste planning die 
afwijkt van de afspraken. (zie planning)  
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
 
Geschatte kosten opdracht: € 40.000. De gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek betalen ieder de 
helft van de kosten (ca € 20.000). De kosten voor de begeleiding van de stuurgroep en de werkgroepen, 
kunnen opgevangen worden binnen de afvalstoffenbegroting. 
 
 
 
Uitvoering 
 
Tijdens het traject moet de ondernemingsraad worden geïnformeerd en voor de besluitvorming moet advies 
worden gevraagd. 
 
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de raad toestemming aan het college verlenen 
voor het aangaan van een gemeenschappelijke regeling. De raad hoeft dus niet in te stemmen met de 
dienstverleningsovereenkomst an sich maar zal voor de besluitvorming wel over de nodige informatie 
moeten beschikken. 
 
Omdat er in februari geen besluitvormende vergadering van de gemeenteraad is en besluitvorming in de 
raadvergadering van 17 maart te laat is om op tijd met de uitvoering te kunnen starten, is in overleg met de 
portefeuillehouder en de griffier een afwijkende planning aangehouden. 
Het presidium moet hierover in de vergadering van 29 november nog wel een besluit nemen. 
 
Planning:  
Op 11 januari neemt het college van Oude IJsselstreek een besluit over de concept-
dienstverleningsovereenkomst en verzoekt de raad om toestemming voor het aangaan van een 
gemeenschappelijke regeling. 
 
Vervolgens worden de stukken en het raadvoorstel 12 januari doorgestuurd naar de raad. 
Op 20 januari neemt de gemeenteraad van Oude IJsselstreek een besluit over het geven van toestemming 
aan het college. 
 
Op 24 februari vindt de besluitvorming in de gemeenteraad van Doetinchem plaats. 
 
Mocht het onverhoopt tot een ‘no go’ beslissing komen, dan is er nog net voldoende tijd om een Europese 
aanbestedingsprocedure te doorlopen, voordat op 1 juli 2011 de beide huidige inzamelcontracten verlopen. 
Hiervoor worden wel voorbereidingen getroffen. Deze voorbereidingen zijn identiek aan de werkzaamheden 
die verricht worden voor de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Doetinchem. 
 
Communicatie:  
Afgesproken is dat Oude IJsselstreek het voortouw neemt en contact opneemt met de collega van 
communicatie van de gemeente Doetinchem voor het opstellen van een persbericht. Dit persbericht is 16 
november in concept gereed. 



10ini01434 
Besluitenlijst van de vergadering van het college van B & W (week  46) d.d. 16 november 2010   
 
Aanwezig : de heren Rijnsaardt, Haverdil, van Balveren en mevrouw  
   Sluiter-Kuilwijk 
Afwezig                    : de heer Alberse 
secretaris     : mevrouw Tamminga 
 
1. Bespreking portefeuille wethouder Rijnsaardt 

      Onderzoek afvalinzameling (10int00867) 
Gevraagde beslissing: 

1. Instemmen met onderzoek naar afvalinzameling door Doetinchem met de voorwaarde/ 
Mogelijkheid om door te groeien naar een bredere samenwerking 

2. Een stuurgroep en werkgroepen instellen 
3. Bureau Synthese en K+V  opdracht geven het proces te begeleiden 
4. 50% van de kosten van begeleiding genoemd onder 3 t.l.v. de afvalstoffenbegroting brengen. 

Samenvatting: 
• Na een verkennend onderzoek van de afvalinzameling in de gemeente Oude IJsselstreek, kan 

de conclusie getrokken worden dat samengaan met de gemeente Doetinchem een goede 
oplossing lijkt. Voor beide gemeenten gaat van deze samenwerking een positief effect uit. In 
eerste aanleg kan men denken aan een zogenaamd dienstverleningsmodel. 

Griffie: Nee 
Beslissing: Akkoord met uitzondering van 2. Het betreft nu verkennend onderzoek geen zware 
stuurgroep en werkgroep optuigen. 

 
 
 
 


