
Samenvatting Dienstverleningovereenkomst (DVO) tussen Oude 
IJsselstreek (OIJ) en Doetinchem (gD) 
 
Wordt per 1-7-2011 in de DVO opgenomen. 

1. dD haalt per 1-7-2011 tweewekelijks alternerend restafval en gft op bij alle 
huishoudens en bij uitsluitend bedrijven die onder reinigingsrecht OIJ vallen. 

2. dD levert per 1-7-2011 diensten voor sorteerproeven ed.  
Deze diensten kunnen worden uitgebreid en hier kan apart voor worden 
betaald. 

 
Kan per 1-1-2012 of per 1-1-2013 in DVO worden opgenomen. 

3. De optie is dat gD per 1-7-2011 op afroep grofvuil in OIJ inzamelt dat niet voor 
kringloop Aktief geschikt is.  
OIJ hanteert voor dit afval een kostendekkend tarief en kan dit ook zelf blijven 
uitvoeren. Omdat het kostendekkend is vormt het nu nog geen onderdeel van 
de DVO 

4. OIJ koopt in 2012 nieuwe containers met chips. Vanaf het uitzetten voert gD 
containermanagement (cms) uit. In 2012 of 2013 wordt cms opgenomen in de 
DVO. 
(cms behelst uitzetten, omwisselen, registreren containers alsmede het 
schrijven/lezen van de geledigde containers). 

5. Vanaf het moment dat er oud papier met containers wordt ingezameld (in 
2012) kan in de DVO worden opgenomen dat dD oud papier inzameld.  
Als voorloper wordt binnen de bebouwde kom gebruik gemaakt van 
verenigingen.  

6. OIJ gaat in 2011 glascontainers ondergronds brengen. 
Vanaf het moment dat dit is opgeleverd of per 1-1-2012 ledigt dD de 
glascontainers gescheiden op kleur. 
NB: de huidige containers zijn eigendom van Dusseldorf.  

7. Vanaf 1-1-2012 kan de inzameling van kunststof in de DVO worden 
opgenomen.  NB: in 2011 zamelt Terhorst  om de 2 weken in. 

8. In 2011 worden grof snoeiafval (4 keer) en kerstbomen nog ingezameld door 
Sita/Terhorst tegen bestaande uurtarieven. 

 
Wordt niet of later opgenomen. 

9. KCA, luiers en grofvuil/huisraad Kringloop vallen niet onder DVO 
10. OIJ maakt (nog) geen gebruik van het brengstation van gD 
11. OIJ verzorgt zelf de publieksvoorlichting waarbij gD tijdig de informatie 

aanlevert. 
12. OIJ bepaalt in overleg met gD op welke manier en door wie er wordt 

ingezameld.  
Omdat OIJ de betalingen doet voert OIJ vooralsnog het contractbeheer. Bij het 
overgaan van steeds meer taken naar gD gaat contractbeheer te zijner tijd ook 
over.  

 
 
Klaas Boessenkool, 22-12-2010 
 


