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Aanvulling op het raadsvoorstel over de afvalsamenwerking met 
Doetinchem 

 
 
 
Geachte raadsleden. 
 
 
In de raadsrotonde van 17 februari over de samenwerking met Doetinchem is geconcludeerd, dat de 
raadsleden niet over tussenliggende documenten beschikken van onderzoeken die zijn uitgevoerd 
naar de samenwerkingsvormen voor onze gemeente. Voorgesteld is om deze nog na te zenden.  
 
Bij de herindeling in 2005 zijn de inzamelkosten van de gemeente Oude IJsselstreek vergeleken met 
die van de omringende gemeenten. Hieruit bleek dat wij  lagere kosten hadden dan andere 
gemeenten in de Achterhoek. Twee jaar later, in 2007 hebben wij de kosten nogmaals vergeleken. 
Omdat de omliggende gemeenten opnieuw hadden aanbesteed, lagen hun kosten lager dan de onze. 
Reden om opnieuw aan te besteden. 
 
Om te weten wat er in de aanbesteding moest worden meegenomen is een afvalstoffenplan 
voorbereid. Tijdens deze voorbereiding is ook een bezoek gebracht aan de gemeente Bronckhorst die 
op het gebied van afvalinzameling samenwerkt met Berkel Milieu. De raad zag voordelen in 
samenwerking. Er ontstond min of meer spontaan een opdracht om samenwerking nader te 
onderzoeken. 
 
Bureau Milieu en Werk heeft de mogelijkheden hiertoe verkend en de voor- en nadelen benoemd 
(document 1). Omdat uit dit rapport moeilijk een conclusie kon worden getrokken, is een raamwerk 
met plussen en minnen opgesteld (document 2). Dit schema is ook samen met raadsleden ingevuld. 
Hoewel de systematiek arbitrair was, werd wel inzichtelijk wat onze gemeente belangrijk vindt. Dat 
waren: lage kosten, gemeentelijke zeggenschap en flexibiliteit. Publiek private samenwerking (PPS) 
scoorde daardoor iets hoger dan een aanbesteding of aansluiting bij een overheids-NV. Reden om dit 
verder te onderzoeken.  
 
Synthese en Hekkelman hebben hierover advies uitgebracht (documenten 3 en 4) en een PPS 
afgeraden. Redenen waren dat een PPS juridisch moeilijk ligt, Europees moet worden aanbesteed en 
het gewenste kostenvoordeel, gemeentelijke zeggenschap en flexibiliteit beter op andere wijze kan 
worden behaald, bijvoorbeeld door de opdracht voor afvalinzameling rechtstreeks in de markt te 
zetten middels een aanbestedingsprocedure. 
 
Deze conclusie is in een voorstel (document 5) in het college besproken. Het college heeft besloten: 
PPS-constructie uitwerken. In een volgend collegeoverleg een presentatie laten geven over de opties. 
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Synthese heeft naar aanleiding van dit besluit een presentatie in het college gegeven (document 6). 
Hieruit is (document 7) als actiepunt voortgekomen: PPS-constructie uitwerken voor een 4-tal partijen, 
te weten; Berkel milieu, Rova, Doetinchem, RDL. Wat betekent het financieel, inhoudelijk en praktisch. 
Spiegelen aan het aanvalsplan van de Regio Achterhoek. Zo mogelijk gezamenlijk afval inzamelen 
met hele Achterhoek. Samenwerking met Doetinchem kan hier een opmaat voor zijn. 
 
Uit dit onderzoek (document 8) is als aanbeveling gekomen om de samenwerking met Doetinchem 
nader te onderzoeken. Na ambtelijke voorbereiding heeft dit geresulteerd in het collegebesluit van 16 
november 2010 (document 9). Dit is in een memo met de raad gecommuniceerd (document 10).  
 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het raadsvoorstel. 
 
Het raadsvoorstel van Doetinchem (document 11) is nog in deze bundel opgenomen omdat daar een 
aanvulling in staat die nog in de gemeenschappelijke regeling moet worden verwerkt. En dat is; dat 
eventuele uittredingskosten voor rekening van de gemeente Doetinchem zijn. Oude IJsselstreek kan 
jaarlijks uittreden zonder zogenaamde uittredingskosten. 
 
Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neem 
dan gerust contact op met Klaas Boessenkool. Zijn telefoonnummer is 292 234.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Mevrouw G.H. Tamminga De heer J.P.M. Alberse 
secretaris burgemeester 
 
 
  
 
 
 
  
 


