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Voorgestelde beslissing: 

1. Het college toestemming verlenen om een samenwerkingsregeling met de gemeente Doetinchem aan te gaan 
voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. 

 
Inleiding 
De contracten met Sita en Ter Horst voor het inzamelen van restafval en gft zijn opgezegd. Met ingang van 1 
juli 2011 moet er een nieuwe inzamelaar zijn. Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft in 
december 2008 besloten dat de afvalinzameling bij voorkeur geschiedt in de vorm van een 
samenwerkingsconstructie met een private of publieke partij. Begin december 2009 is door het college besloten 
tot een oriënterend onderzoek, waarbij ook nadrukkelijk is gekeken naar samenwerking met een mogelijke 
publieke (overheidsgedomineerde) partner, die ook regionaal actief is. 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. 
 
Vervolgens hebben ambtenaren van de beide gemeenten, onder leiding van een extern adviesbureau intensief 
samengewerkt aan een verkennend onderzoek. Op 16 november 2010 hebben beide colleges besloten de 
afvalinzameling in Oude IJsselstreek door Doetinchem verder te onderzoeken. Tijdens dit onderzoek zijn in drie 
werkgroepen de juridische, de financiële en de inhoudelijke mogelijkheden en consequenties onderzocht. Een 
projectgroep en een stuurgroep met vertegenwoordigers van beide gemeenten zorgden voor afstemming en 
toezicht op het proces.  
 
Samenvatting 
De gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem gaan samenwerken op het gebied van de afvalinzameling, 
waarbij de gemeente Doetinchem het afval gaat inzamelen voor beide gemeenten. Dit biedt voor beide 
gemeenten financiële voordelen en meer flexibiliteit bij de wijze van afvalinzameling, terwijl kwaliteit en service 
geborgd zijn. In de dienstverleningsovereenkomst die jaarlijks wordt aangepast, worden afspraken gemaakt 
over de afvalinzameling. In de dienstverleningsovereenkomst van 2011 is opgenomen dat de gemeente 
Doetinchem per 1 juli 2011 restafval en gft-afval inzamelt in de gemeente Oude IJsselstreek op dezelfde 
inzameldagen als nu. Later, bijvoorbeeld op 1 januari 2012 of 1 januari 2013, wordt de dienstverlening 
uitgebreid met andere afvalstromen zoals de inzameling van kunststoffen, oud papier en glas. 
 
Meetbaar effect 
Een flexibele en goedkopere wijze van afvalinzameling dan nu het geval is en versterking van de samenwerking 
in de Achterhoek. Financieel voordeel voor de burger, omdat het voordeel wordt verrekend via de 
afvalstoffenheffing. 
 
Argumenten 
 

1.1 Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling moet de raad aan het college toestemming geven voor 
het aangaan van de samenwerkingsregeling. 
Omdat er niet wordt overgegaan tot een Europese aanbesteding is het uit juridisch oogpunt noodzakelijk om 
de samenwerking vorm te geven via een lichte vorm van een gemeenschappelijk regeling. In bijgevoegde 
samenwerkingsregeling wordt daarbij een uitsluitend recht (alleenrecht) gegeven aan de gemeente 
Doetinchem op grond van artikel 17 Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten. Dit houdt in dat 
de gemeente Doetinchem exclusief bevoegd is om binnen de grenzen van de gemeente Oude IJsselstreek 
de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in de Wet Milieubeheer te verzorgen. Door het 
aangaan de samenwerkingsregeling hoeft Oude IJsselstreek in de toekomst geen (Europese) aanbesteding 
meer uit te voeren voor de afvalinzameling. Naast een besparing van advies en begeleidingskosten levert dit 
ook zekerheid op. Bij samenwerking met Doetinchem blijft het huidige hoge niveau van dienstverlening 
gegarandeerd. 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.  
 



1.2 Samenwerking levert voor beide partijen financieel voordeel op. 
Voor Oude IJsselstreek wordt het voordeel in 2011, voor de inzameling van restafval en gft vanaf 1 juli 2011, 
geraamd op € 34.000. Dit voordeel loopt in 2012 en 2013 op tot € 100.000 per jaar. Bij 16.000 aansluitingen 
is dit € 6,- per aansluiting.  Voor 2011 en 2012 zijn de inzameltarieven reeds begroot. Dit zijn de vaste 
tarieven die Doetinchem zal doorberekenen aan Oude IJsselstreek. Zolang er geen andere beleidskeuzes 
worden gemaakt in Oude IJsselstreek, staan de inzamelkosten dus vast en zijn de risico’s beperkt.  

 
1.3 De samenwerking wordt pragmatisch en flexibel ingestoken. 

Er zijn 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 regie 
om hun eigen afvalbeleid vast te stellen en werken waar mogelijk samen. Mocht de samenwerking geen 
succes zijn, dan is uittreden redelijk snel en tegen beperkte kosten te realiseren. 

 
1.4 De samenwerking vormt een eerste aanzet tot bredere samenwerking. 

Op middellange termijn (2 tot 5 jaar) wordt een verdere verbreding beoogd (zwaan-kleef-aan principe). Dit 
kan ofwel door met meer gemeenten samen te werken op het gebied van afvalinzameling en/of door andere 
uitvoeringstaken in de samenwerking onder te brengen. Hierbij wordt vooral gedacht aan taken op het 
gebied van reiniging of zwerfvuil. Bij een verdere opschaling van de samenwerking wordt de mogelijkheid 
van een Overheids NV of BV nader onderzocht, wat verder voordeel kan opleveren. 

 
1.5 Oude IJsselstreek behoudt de regie doordat samenwerken gebeurt op basis van een 

dienstverleningsovereenkomst gekenmerkt door een grote mate van flexibiliteit. 
Dit is de grote kracht van de samenwerking met Doetinchem. Het flexibel kunnen inspelen op de wensen 
van de politiek en de ontwikkelingen in de markt. Keuzes voor veranderingen hoeven niet vooraf strak in een 
inzamelbestek te worden vastgelegd. De komende jaren staan ons nog al wat aanpassingen te wachten. Zo 
willen wij meer ondergronds gaan inzamelen, containermanagement invoeren, de weg openhouden voor 
diftar en meer afvalstromen bij dezelfde inzamelaar onderbrengen. Flexibiliteit is dus gewenst. Hoewel er in 
een moderne aanbesteding ook flexibiliteit kan worden ingebouwd is dit in de praktijk complexer.  
 
In de dienstverleningsovereenkomst worden is opgenomen dat de gemeente Doetinchem per 1 juli 2011 
restafval en gft inzamelt in de gemeente Oude IJsselstreek op dezelfde inzameldagen als nu. Verder zijn er 
afspraken gemaakt over de inzamelmiddelen, de informatievoorziening voor management en bestuur en het 
omgaan met klachten. Uitgangspunt is dat vanaf 2012 de inzameling van kunststoffen, oud papier, glas en 
grof snoeihout in de dienstverleningsovereenkomst wordt opgenomen. 

2.  
 
Kanttekeningen 

a. Het is mogelijk dat een particuliere partij na een Europese aanbesteding financieel voordeliger is. 
Op dit moment bedragen de kosten voor de inzameling van restafval en gft bij de huidige inzamelaars € 40,- 
per aansluiting. Voor inzameling van restafval en gft zijn samen met Doetinchem de kosten berekend. Deze 
komen ongeveer 10% lager uit dan de huidige kosten. Dit is naar de mening van KplusV organisatieadvies en 
Synthese adviesgroep een concurrerend en marktconform tarief. In lokale situaties zijn er bij aanbestedingen 
lagere tarieven mogelijk en deze komen in de praktijk ook voor. Soms wel 25% tot 35% minder dan wij nu 
betalen. Bij aanbestedingen is echter op voorhand geen garantie te geven over een bepaald prijsniveau en 
de prijzen kunnen bij een volgende aanbesteding weer anders liggen.  
 
De inzameling van restafval en gft maken ongeveer 1/5e deel van de totale afvalbeheerkosten uit. Voor de 
hoogte van de afvalstoffenheffing spelen ook de verwerkingskosten een belangrijke rol. Bij de aanbesteding 
van de verwerking van de afvalstromen restafval en gft-afval wordt momenteel al regionaal samengewerkt. 

 
b. De samenwerkingsregeling ga je voor meerdere jaren aan. 

Het tussendoor beëindigen van de samenwerking of het aanpassen van de dienstverleningsovereen-
komst op een manier die voor uitvoeringsorganisatie (bedrijfsmatig) ongunstig is, zal extra kosten met zich 
meebrengen. Er wordt echter voor gekozen om de extra investeringen voorlopig zo laag mogelijk te 
houden en in eerste instantie te werken met een flexibele schil (zoals bv. uitzendkrachten of 
huurwagens) zodat een eventuele “breuk” zo voordelig mogelijk zal uitvallen. 
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
De kosten zijn gebaseerd op een open begroting waarbij is uitgegaan van het aantal aansluitingen, de productie 
per dag en de uurtarieven voor mensen en voertuigen. De systematiek is voor beide gemeenten hetzelfde. Voor 
Oude IJsselstreek wordt het voordeel in 2011 geraamd op € 34.000. Dit voordeel loopt de komende jaren op tot 
€ 100.000 per jaar. De gemeente Doetinchem (gD) was al bezig om tot een efficiëntere inzet van mensen en 
voertuigen te komen. Door de samenwerking wordt het mogelijk om dit nog efficiënter uit te voeren, waardoor er 
voor hen een grotere besparing bereikt kan worden. Gezien deze grotere besparing zullen de aanloopkosten 
van de samenwerking gedurende het eerste halfjaar uit deze besparing betaald worden. Mocht het aantal 
aansluitingen of de productie per dag wijzigen dan worden de getallen in de open begroting voor 2013 
aangepast. Voor 2011 en 2012 zijn de inzameltarieven reeds begroot. Dit zijn de tarieven die Doetinchem zal 



doorberekenen aan Oude IJsselstreek. Zolang er geen andere beleidskeuzes worden gemaakt in Oude 
IJsselstreek, staan de inzamelkosten dus vast en zijn de risico’s beperkt.    
 
Voor 2011 komt het financiële overzicht (excl. btw) er als volgt uit te zien. 
2011 Begroot nu  Begroot gD Verschil 
Inzamelkosten rest+gft  €   336.651   €   301.789   €       34.862  
Voor 2011 betekent dit een financieel voordeel voor de gemeente van ongeveer € 34.000 
 
Voor 2012 of 2013 kan het financiële overzicht (excl. btw) er als volgt uit te zien. 
 2012 Begroot nu  Begroot gD  Verschil 
Inzamelkosten rest+gft (alternerend)  €   673.302   €   603.589   €       69.713  
Inzamelkosten kunststof om de 2 weken  €   125.191   €   117.714   €         7.477  
Inzamelkosten papier om de 4 weken 
mbv minicontainers.  €   178.245   €   162.777   €       15.468  
Inzamelkosten grof snoeiafval 5x/jaar  €     36.491   €     36.062   €            429  
Inzamelkosten glas  €     28.569   €     22.593   €         5.976  
       €       99.063  
Vanaf 2012 betekent dit voor de burger een voordeel van ongeveer € 6,- per aansluiting. 
 
Uitvoering 
Planning:  
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 alleenrecht verlenen. 

 
Na besluitvorming wordt gestart met de operationele voorbereiding. Er wordt nieuw materieel aangeschaft of 
ingehuurd, rijroutes worden bepaald en personeel wordt ingezet, zodat op 1 juli kan worden gestart met de 
inzameling van restafval en gft in de gemeente Oude IJsselstreek op dezelfde inzameldagen als nu. De 
afvalkalender van 2011 hoeft niet te worden aangepast.  
Voor de volgende jaren worden de door gemeente Oude IJsselstreek gewenste aanpassingen jaarlijks in de 
nieuwe dienstverleningsovereenkomst vastgelegd. 
 
Communicatie: 
Beide gemeenten komen met een gemeenschappelijk persbericht. 
 
Evaluatie/verantwoording: 
In de dienstverleningsovereenkomst staat dat de gemeente Doetinchem op managementrapportages en 
bestuursrapportages voor de gemeente Oude IJsselstreek moet opstellen. In eerste instantie wordt aangesloten 
bij de planning die de gemeente Oude IJsselstreek voor deze rapportages aanhoudt. 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 


