
Samenwerking afvalinzameling tussen Doetinchem en Oude 
IJsselstreek. 

voor beeldvormende raad 

 naam opsteller: E Bovens/C van Leeuwe 
 telefoonnummer: 377 130 
 e-mailadres: c.vanleeuwe@doetinchem.nl 
 
VoorVoorVoorVoorstel:stel:stel:stel:    
1.1.1.1. instemmen met samenwerking op het gebied van afvalinzameling tussen de gemeente Doetinchem en de gemeente instemmen met samenwerking op het gebied van afvalinzameling tussen de gemeente Doetinchem en de gemeente instemmen met samenwerking op het gebied van afvalinzameling tussen de gemeente Doetinchem en de gemeente instemmen met samenwerking op het gebied van afvalinzameling tussen de gemeente Doetinchem en de gemeente 

Oude IJsselstreek. Oude IJsselstreek. Oude IJsselstreek. Oude IJsselstreek.     
2.2.2.2. toestemming verlenen aan het College van B&W om op basis van een dienstverleningsmodel te gaan samenwerken.toestemming verlenen aan het College van B&W om op basis van een dienstverleningsmodel te gaan samenwerken.toestemming verlenen aan het College van B&W om op basis van een dienstverleningsmodel te gaan samenwerken.toestemming verlenen aan het College van B&W om op basis van een dienstverleningsmodel te gaan samenwerken.    
3.3.3.3. De beoogde samenDe beoogde samenDe beoogde samenDe beoogde samenwerking gaat door, onder voorbehoud dat ook het bestuur van de gemeente Oude IJsselstreek werking gaat door, onder voorbehoud dat ook het bestuur van de gemeente Oude IJsselstreek werking gaat door, onder voorbehoud dat ook het bestuur van de gemeente Oude IJsselstreek werking gaat door, onder voorbehoud dat ook het bestuur van de gemeente Oude IJsselstreek 

instemt met de samenwerking.instemt met de samenwerking.instemt met de samenwerking.instemt met de samenwerking.    
    

Resumé waarom samenwerkenResumé waarom samenwerkenResumé waarom samenwerkenResumé waarom samenwerken 

Voor beide gemeenten worden hieronder een viertal argumenten aangestipt waarom samenwerking loont.  

 

1. Kostenvoordeel 

Het team afval van de gemeente Doetinchem kan door de samenwerking haar gerealiseerde efficiencywinst effectief omzetten 

in daadwerkelijke kostenbesparingen. Dit levert, mede als gevolg van schaalvoordelen, een goed inzameltarief op met een 

kostenvoordeel voor beide gemeenten.  

 

2. Pragmatisch en flexibel  

De gekozen samenwerkingsconstructie is pragmatisch ingestoken. Geen zware bestuurslagen, maar korte lijnen waardoor op 

een kostenefficiënte en flexibele wijze ingespeeld kan worden op vragen en wensen van beide gemeenten. De 

gemeentebesturen behouden de regie over hun eigen afvalbeleid en werken waar mogelijk samen. Mocht de samenwerking 

geen succes zijn, dan is uittreden redelijk snel en tegen beperkte kosten te realiseren.  

 

3. Aanzet tot bredere samenwerking 

De samenwerking vormt een eerste aanzet tot een bredere samenwerking. Op middellange termijn (2 tot 5 jaar) wordt een 

verdere verbreding beoogd (zwaan kleef aan).  

Dit kan door: 

a) met meer gemeenten samen te werken op het gebied van afvalinzameling  

b) ook andere uitvoeringstaken in de samenwerking onder te brengen. Hierbij denken we met name aan taken op het 

gebied van reiniging en zwerfvuil.  

Bij een verdere opschaling van de samenwerking gaan we de mogelijkheid van een Overheids NV of BV nader onderzoeken.  
 

4. Geen aanbesteding en zekerheid over de kwaliteit 
Oude IJsselstreek hoeft in de toekomst geen kostbare aanbestedingen meer uit te voeren voor afvalinzameling. Naast een 
besparing op advies- en begeleidingskosten levert dit ook zekerheid op. Bij samenwerking met Doetinchem wordt er 
hoogwaardige dienstverlening aangeboden, waarbij eventuele klachten snel en adequaat verholpen worden. Bij een 
aanbesteding is het de vraag of de partij met de op papier meest gunstige aanbieding ook in de praktijk de gewenste 
kwaliteit levert.        



AanleidingAanleidingAanleidingAanleiding    

In oktober 2010 hebben de gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar 

samenwerking op het gebied van afvalinzameling.  

 

Directe aanleiding was de opzegging van de contracten met de huidige inzamelaars van restafval en gft  door de gemeente 

Oude IJsselstreek. Per 1 juli 2011 moet er een nieuwe inzamelaar zijn.  

De gemeente Oude IJsselstreek heeft de voorkeur voor samenwerking, waarbij niet periodiek aanbesteed hoeft te worden.  

Dit moet met private partijen wel.  

Daarom heeft de gemeente Oude IJsselstreek in de eerste helft van 2010 oriënterende gesprekken gevoerd met 

gemeentelijke diensten en overheidsvennootschappen. Dit waren onder andere ROVA, Berkel Milieu en de gemeente 

Doetinchem. Hieruit kwam de gemeente Doetinchem als meest geschikte partij naar voren. Doetinchem scoorde met name 

hoog op flexibiliteit, service en klantgerichtheid. 

 

Het advies van de haalbaarheidstudie en de uitwerking daarvan leggen wij in dit raadsvoorstel aan u voor. 

 

Advies haalbaarheidsstudieAdvies haalbaarheidsstudieAdvies haalbaarheidsstudieAdvies haalbaarheidsstudie    

1.  Start met samenwerking via een dienstverleningsmodel met als rechtsvorm een centrumgemeentenconstructie. Om 

schaalvoordelen te realiseren, verdient het de voorkeur alle inzamelactiviteiten op het gebied van afval te bundelen en 

niet alleen samen te werken op het gebied van restafval en gft.  

2.  Overweeg op middellange termijn (2 tot 5 jaar) verdere opschaling van de samenwerking in de vorm van een 

Overheids NV.  

 

Op basis van dit advies hebben de colleges van beide gemeenten november 2010 besloten het dienstverleningsmodel nader 

uit te werken. U heeft hiervan al kennis kunnen nemen in de beeldvormende raad van 16 december jl. 

In de volgende paragraaf lichten we het dienstverleningsmodel toe.  

 

DienstverleningsDienstverleningsDienstverleningsDienstverleningsmodelmodelmodelmodel    

Binnen het dienstverleningsmodel gaan we een praktische en lichte samenwerkingvorm aan, met als rechtsvorm een 

centrumgemeentenconstructie. De samenwerking leggen we in twee documenten vast: 

1. een samenwerkingsregeling, waarin we de samenwerking op het gebied van afvalinzameling op hoofdlijnen vastleggen. 

2. een dienstverleningsovereenkomst, waarin we nadere afspraken over de dienstverlening en tarieven vastleggen. De 

overeenkomst kan jaarlijks worden aangepast.  

 



Samenwerkingsregeling  

De samenwerkingsregeling regelt de samenwerking op hoofdlijnen. Hieronder zijn de belangrijkste punten benoemd. 

• Er wordt geen aparte organisatie opgericht.  

• Doetinchem voert de afvalinzameling namens Oude IJsselstreek uit. 

• Het bestuur van Oude IJsselstreek blijft verantwoordelijk voor de inzameling in haar gemeente.  

• Beide gemeenten behouden hun autonomie ten aanzien van het te voeren afvalbeleid, prijs en kwaliteit van de 

uitvoering van de afvalinzameling. 

• De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is flexibel als het gaat om toetreding, wijziging, opheffing en 

uittreding.   

o Andere gemeenten kunnen toetreden na goedkeuring van de deelnemende gemeenten; 

o De regeling kan worden gewijzigd dan wel worden opgeheven na een daartoe strekkend besluit van de 

deelnemende gemeenten; 

o Voor uittreding geldt een opzegtermijn van een jaar.  

o De uittredingskosten zijn naar verwachting beperkt. Het team Afval van de gemeente Doetinchem kent een 

flexibele schil van personeel, waardoor bij uittreding van Oude IJsselstreek de personeelskosten gemakkelijk 

kunnen worden afgebouwd. Daarnaast worden er drie extra inzamelwagens aangeschaft. Deze behouden echter 

hun economische waarde. Ook kunnen de voertuigen tegen een vergoeding overgedragen worden aan de partij 

die de afvalinzameling overneemt.  

o Eventuele uittredingskosten zijn voor rekening van de gemeente Doetinchem. 

 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 

In de DVO wordt de omvang en kwaliteit van de dienstverlening in Oude IJsselstreek en het bijbehorende inzameltarief voor 

Doetinchem vastgelegd.  

Hieronder geven we de hoofdlijnen uit de DVO weer. 

 

Algemeen 

De DVO treedt in werking met ingang van 1 juli 2011 en geldt voor de duur van een half jaar. Na het verstrijken van 

deze periode wordt de DVO verlengd met termijnen van telkens één jaar.  

 

Omvang van het takenpakket 

• In de 2e helft van 2011 start Doetinchem met de inzameling van restafval, gft, bedrijfsafval en grof groen afval.  

• De inzameling van de overige afvalstromen wordt aan Doetinchem overgedragen als de huidige inzamelcontracten 

aflopen. In 2012 betreft dit de inzameling van o.a. oud papier en plastic afval. 

• Voor de inzameling van glas gaat Oude IJsselstreek over op nieuwe inzamelcontainers.  Doetinchem neemt de 

inzameling over zodra de nieuwe containers geplaatst zijn. 

• Bij het overnemen van een afvalstroom worden ook alle administratieve taken overgenomen. Dit zijn o.a. beheer van 

contracten, registratie van weegbonnen, afdoen van weegfacturen en registratie van afvalgewichten. 

• Oude IJsselstreek blijft zelf verantwoordelijk voor de communicatie van het afvalbeleid en de afvalkalender naar haar 

eigen inwoners.  
 

De formele samenwerking heeft geen betrekking op het te voeren afvalbeleid en de contracten voor de verwerking van het 

afval. Het voornemen is wel, om op deze terreinen de samenwerking verder te intensiveren.  

We werken nu ook al samen, bijvoorbeeld bij de regionale aanbesteding voor de verwerking van restafval.  
 
 
 
Kwaliteit van de dienstverlening 

• De inzamelmethode en inzamelfrequentie zijn gelijk aan de huidige werkwijze, tenzij dit anders wordt afgesproken.   

• De afvalkalender wordt in overleg opgesteld.  

• De Oude IJsselstreek registreert klachten en meldingen. Doetinchem kan de meldingen raadplegen in het 

klachtensysteem en is verantwoordelijk voor het tijdig en adequaat verhelpen ervan. 



• De gemeente Oude IJsselstreek gaat in 2012 aan alle inwoners nieuwe containers met chips geven. De gemeente 

Doetinchem start vanaf dat moment met een containermanagementsysteem  (CMS). Met CMS is van elk huishouden 

bekend welke containers het huishouden bezit. Hiermee kan illegaal containerbezit worden voorkomen. Doetinchem werkt 

reeds met container-management. Alleen worden er geen chips gebruikt, maar stickers op de containers. 
 
Tarieven 

• De gemeente Doetinchem stelt jaarlijks – als onderdeel van de DVO - een begroting op voor de gezamenlijke 

afvalinzameling.  

• Aan Oude IJsselstreek worden de kosten voor afvalinzameling als volgt doorberekend:  

Kosten = het benodigde aantal inzameluren x de kostprijs per uur voor de medewerkers en voertuigen.  

Het benodigde aantal inzameluren wordt van tevoren ingeschat.  

De kostprijs per uur is in Doetinchem en Oude IJsselstreek gelijk. 

• Afwijkingen in de bedrijfsvoering gedurende het jaar (zowel positief als negatief) zijn voor rekening van de gemeente 

Doetinchem.  

• Op basis van een jaarlijkse nacalculatie kan worden overgegaan tot bijstelling van het begrote aantal uren en de door 

te berekenen kostprijs in het daaropvolgende jaar.  

 

Financiën 
We hebben voor de 2e helft van 2011 reeds een begroting opgesteld. Ook hebben we een vooruitblik voor 2012 gemaakt. 

In onderstaande tabel geven we de uitkomsten hiervan weer. Hierbij maken we ook de omvang van de financiële besparing 

inzichtelijk.  

 

Overzicht kosten afvalinzameling 2e helft 2011, exclusief btw. (kosten over 6 maanden) 

 

Gemeente Toelichting Totale  
kosten 

Kosten per 
aansluiting 

Oude IJsselstreek Alleen restafval, gft en snoeihout €    337.000 € 18,59 

Doetinchem Restafval, gft, snoeihout, glas, 

papier en plastic 

€ 1.128.000 € 48,21 

 
 

Overzicht besparing  t.o.v. huidige begroting 2011, exclusief btw  

(besparing over 6 maanden) 
 

Gemeente Toelichting Besparing 
door 
samenwerking  

Besparing 
door 
efficiency 

Besparing per 
aansluiting 
door 
samenwerking  

Besparing per 
aan-sluiting 
door 
efficiency 

Oude IJsselstreek Alleen restafval, gft  

en snoeihout 

€ 34.000     € 2,10  

Doetinchem Restafval, gft, snoeihout, 

glas, papier en plastic 

€ 30.000 € 200.000 € 1,30 € 8,67 

TOTAAL  € 64.000 € 200.000 € 3,40 € 8,67 

           

 

Overzicht kosten afvalinzameling 2012, exclusief btw (kosten over 12 maanden) 
 

Gemeente Toelichting Totale  
kosten 

Kosten per 
aansluiting 

Oude IJsselstreek Restafval, gft, snoeihout, glas,  

papier en plastic 

€ 1.343.000 € 82,37 

Doetinchem Restafval, gft, snoeihout, glas,  

papier en plastic 

€ 2.185.000 € 94,61 



 
 

Overzicht besparing  t.o.v. huidige begroting 2012, exclusief btw  

(besparing over 12 maanden) 
 

Gemeente Toelichting Besparing 
door samen-
werking 

Besparing  

door  
efficiency 

Besparing per 
aansluiting 
door 
samenwerking 

Besparing per 
aansluiting 
door efficiency  

Oude IJsselstreek Restafval, gft, snoeihout, glas, papier en 

plastic 

€ 100.000  € 6,12  

Doetinchem Restafval, gft, snoeihout, glas, papier en 

plastic 

€ 200.000 €311.000 € 9,11 €13,66 

TOTAAL  € 300.000 € 311.000 € 15,23 € 13,66 

 
 
Toelichting financieel voordeel 
Het financieel voordeel van circa € 600.000 is het voordeel dat bij samenwerking wordt gerealiseerd ten opzichte van de 
huidige verwachte kosten voor afvalinzameling in beide gemeenten. Het voordeel is als volgt opgebouwd. 
  
Opbouw financieel voordeel in Doetinchem 
1. Door samen te werken ontstaan schaalvoordelen in management, ondersteuning en huisvesting  (overhead). Dit levert in 

totaal een voordeel op van circa 200.000. 
2. Doetinchem heeft in 2011 efficiencyslagen behaald bij de inzameling van plastic, papier en karton en voert deze in 2012 

ook door bij restafval- en gft. Hierdoor zijn er minder personeel en voertuigen nodig. Met de samenwerking kunnen de 
te besparen voertuigen en medewerkers worden ingezet in de Oude IJsselstreek. Hierdoor kan een jaarlijks voordeel van 
€ 300.000 worden gehaald.  
Zonder samenwerking zou dit efficiency-voordeel minder groot zijn (ca € 250.000). Ook zou er meer tijd nodig zijn 
om het voordeel te halen.  

 
Opbouw financieel voordeel in Oude IJsselstreek 
3. De tarieven van de gezamenlijke afvalinzameling zijn in Oude IJsselstreek lager dan de tarieven die Oude IJsselstreek 

op dit moment betaald. Dit levert een besparing op van € 100.000.  
 



Afvalstoffenheffing 
Het financiële voordeel heeft uiteraard gevolgen voor de afvalstoffenheffing. We kunnen nu echter nog niet precies aangeven 
welke gevolgen dat zijn voor de afvalstoffenheffing van 2012.  
De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt namelijk maar voor 40% bepaald door de inzamelkosten en is ook afhankelijk 
van politieke keuzes. 
De afvalstoffenheffing is als volgt opgebouwd: 

• 40% inzamelkosten; 

• 40% verwerkingskosten; 

• 20% overige kosten (b.v. vegen, zwerfafvalbestrijding). 
Mogelijke wijzigingen in de verwerkingskosten en overige kosten zijn medebepalend voor de afvalstoffenheffing van 2012. 
De huidige afvalstoffenheffing van Doetinchem is lager dan het landelijk gemiddelde van alle vergelijkbare gemeenten. 
 
Vergelijking met Oude IJsselstreek 
Onze afvalstoffenheffing is hoger dan die van de Oude IJsselstreek.  
Eén van de oorzaken is dat de Oude IJsselstreek een lagere stedelijkheidsklasse heeft dan Doetinchem. Over het algemeen 
scheiden inwoners van gemeentes met een lage stedelijkheidsklasse hun afval beter. Dit geldt ook voor de Oude 
IJsselstreek. Hierdoor is er minder restafval en zijn de verwerkingskosten in de Oude IJsselstreek lager dan in Doetinchem. 
Een tweede oorzaak is dat in Doetinchem een politieke keuze is gemaakt om bepaalde posten wel door de 
afvalstoffenheffing te laten dekken.  
Doetinchem heeft bijvoorbeeld een eigen afvalbrengstation, waar burgers hun afval laagdrempelig kunnen inleveren. Door 
laagdrempelig grofvuil via het brengpunt in te zamelen voorkomen we dumpen en realiseren we een goed scheidingsresultaat. 
Ons afvalbrengpunt is deels gratis (papier, glas, kca) en deels moet er worden betaald (grofvuil). Een kuub bielzen 
bijvoorbeeld kost bij ons €10,50. De werkelijke kosten voor de verwerking van de bielzen liggen hoger maar worden via de 
afvalstoffenheffing betaald.  
Inwoners van de Oude IJsselstreek kunnen niet naar een brengpunt. Zij zijn aangewezen op particuliere bedrijven om hun 
afval in te leveren. De eerdergenoemde kuub bielzen kost daar ca 50 euro. De burger betaalt deze extra kosten dus niet 
via de afvalstoffenheffing, maar rechtstreeks. De kosten zijn er wel, maar komen niet via de afvalstoffenheffing in beeld.  
Een ander verschil met de Oude IJsselstreek is de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. 
In Doetinchem krijgen percentagegewijs tweemaal zoveel huishoudens (10%) kwijtschelding van de afvalstoffenheffing als in 
de Oude IJsselstreek (5%). In Doetinchem drukken de kwijtscheldingen hierdoor harder op de afvalstoffenheffing dan in de 
Oude IJsselstreek. 
 

JuridischJuridischJuridischJuridisch    

Om de samenwerking juridisch te verankeren zijn er twee collegebesluiten nodig: 

1. De colleges van de gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek moeten de samenwerkings- regeling vaststellen. Pas 

dan is er sprake van een formele samenwerking tussen beide gemeenten. 

2. Het College van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek moet aan de gemeente Doetinchem expliciet een uitsluitend 

recht verlenen, voor de afvalinzameling in de gemeente Oude IJsselstreek. Uitsluitend recht betekent dat alleen de 

gemeente Doetinchem mag inzamelen bij de Oude IJsselstreek. Andere partijen zijn hiermee uitgesloten.  

Na deze besluiten voldoen we aan het Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten. De afvalinzameling is dan niet 

aanbestedingsplichtig. 

De benodigde besluitvorming zal na uw goedkeuring over dit raadsvoorstel plaatsvinden. 

    



PlanningPlanningPlanningPlanning    

In de planning maken we onderscheid tussen de besluitvorming en de voorbereidende werkzaamheden. 

 

Besluitvorming 

Na een positief besluit in beide gemeenteraden over de beoogde samenwerking wordt er een voorstel voorgelegd aan de 

colleges van beide gemeenten. Van beide gemeenten wordt gevraagd: 

• De samenwerkingsregeling vast te stellen; 

• De dienstverleningsovereenkomst voor 2011 vast te stellen; 

 

Aanvullend wordt aan het college van de gemeente Oude IJsselstreek gevraagd:  

• het college van B&W van de gemeente Doetinchem te mandateren om namens de gemeente Oude IJsselstreek de 

afvalinzameling uit te voeren. 

• op grond van de afvalstoffenverordening van de gemeente Oude IJsselstreek de uitvoeringsdienst van Doetinchem als 

inzameldienst voor de gemeente Oude IJsselstreek aan te wijzen en de gemeente Doetinchem expliciet een uitsluitend 

recht te verlenen. 

 

Operationele voorbereiding 

De gemeente Doetinchem is al bezig met de operationele voorbereiding. Een aantal inzamelroutes in Doetinchem zijn 

inmiddels verbeterd. Ook zijn we nu het inzamelgebied in de Oude IJsselstreek aan het verkennen. 

We wachten uiteraard met de aanschaf van nieuw materieel en de aanstelling van nieuw personeel tot na de definitieve 

besluitvorming door beide gemeentes.  

 

 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
ING. N. VAN WAART DRS. H.J. KAISER 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over samenwerking gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek op het 
gebied van afvalinzameling en met overname van de in dat voorstel vermelde overwegingen; 
 
gelet op artikel 1 Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten; 
 
b e s l u i t: 
    

1. in te stemmen met samenwerking op het gebied van afvalinzameling tussen de gemeente Doetinchem en de 
gemeente Oude IJsselstreek. 

2. toestemming te verlenen aan het College van B&W om op basis van een dienstverleningsmodel te gaan 
samenwerken. 

3. de beoogde samenwerking door te laten gaan onder voorbehoud dat ook het bestuur van de gemeente Oude 
IJsselstreek instemt met de samenwerking. 

 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 24 februari 2011, 
 
 
 
 , griffier 
 
 
 
 
 , voorzitter 
 


