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Beste leden van de Raad, 
 
Het college heeft vandaag besloten, dat er een onderzoek gestart kan worden naar de uitvoering van 
de afvalinzameling in de gemeente Oude IJsselstreek door de gemeente Doetinchem. 
 
Kaders van de raad 
In het Afvalstoffenbeleidsplan heeft de raad kaders gesteld. 
Belangrijkste punten bij een aanbesteding zijn: 

- de gemeente houdt de regie, 
- korte lijnen: intern en extern en naar de inwoners 
- maximaal financieel rendement, 
- kostenverhoging niet meer dan trendmatig 

Belangrijke aandachtspunten voor de dienstverleningsovereenkomst met inzamelende partij zijn, 
naast het gebruikelijke inzamelen: 

- goede service en hoog voorzieningenniveau;  
- betrokkenheid en draagvlak; 
- voorlichting- en communicatietraject. 

 
PPS-light 
In december 2008 hebben we besloten dat de afvalinzameling bij voorkeur geschiedt in de vorm van 
een PPS-constructie. (PPS = Publiek Private (met een aannemer) of Publiek Publieke Samenwerking)  
Begin december 2009 hebben we ons uitgesproken voor een oriënterend onderzoek naar de 
mogelijkheden van een lichte 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.  
Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met: ROVA, Berkel Milieu, Reinigingsdienst de Liemers (RDL) 
en de gemeente Doetinchem. 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 Plan 
van aanpak. Vrijdag 29 oktober is dit plan gepresenteerd aan de betrokken wethouders en de directies 
van beide gemeenten. Aan het eind hebben partijen een symbolische, intentieverklaring ondertekend. 
Deze intentieverklaring houdt niet meer in, dan dat we hiermee verklaren dat we de mogelijkheden in 
gezamenlijkheid zullen onderzoeken.  
 
Planning: 
November het B&W-besluit ter informatie aan de OR voorleggen; 
Januari de concept-dienstverleningsovereenkomst ter advisering aan de OR voorleggen;  
Februari de uitgangspunten voor de concept-dienstverleningsovereenkomst ter besluitvorming 
aan de gemeenteraad voorleggen. Dit besluit is tevens een go/no go-moment. 
 
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 namelijk deels identiek aan de werkzaamheden die verricht worden voor de 
dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Doetinchem. 
 
Groeten namens college, 
Wybe Rijnsaardt, Gerard van Balveren 


