
Keuze voor de afvalinzameling. 
 

Maandag 24 november 10.30 -12.00 u.  in Hunten. 
 

 
Nu het afvalstoffenbeleidsplan is vastgesteld door de raad, kunnen we verder met de 
uitvoering. 
Eén van de belangrijkste zaken die nu geregeld moeten worden, is de aanbesteding van de 
afvalinzameling. 
De raad heeft bij de discussie over de kaderstelling aangegeven, dat we de volgende vier 
mogelijkheden moeten bekijken: 
 

1. een eigen dienst opzetten; 
2. “normaal” Europees aanbesteden; 
3. een overheids-NV; 
4. een PPS-constructie. 

 
Uit de kaderstelling (punt 6 en 7) blijkt ook duidelijk dat de gemeente: 

� de regie houdt,  
� goede service verleent,  
� een hoog voorzieningenniveau nastreeft, 
� de lijnen naar de inwoners kort houdt, 
� de betrokkenheid en het draagvlak vergroot, 
� maximaal financieel rendement nastreeft; 
� de kosten binnen de woonnorm houdt. 

 
Belangrijkste punten bij een aanbesteding zijn: 

- de regie, 
- korte lijnen, 
- maximaal financieel rendement, 
- korte lijnen met inwoners, 
- kosten 
 
Minder belangrijk voor de inzamelende partij is: 
- goede service en hoog voorzieningenniveau kun je bij een aanbesteding goed 

omschrijven.  
- betrokkenheid en draagvlak, volgen vaak uit het voorlichtings- en 

communicatietraject. 
 
Over het wettelijke kader en het milieubelang schrijf ik hier niet, omdat dit als 
vanzelfsprekend wordt geacht door ons en de inzamelaar. 
 
 



Hieronder heb ik in het kort enkele kaders aangegeven en daarvan aangegeven hoe dat (naar mijn mening) is met de verschillende diensten. 
 
 

Kader eigen dienst inzamelaar zoals nu inzamelaar PPS 50%-50% overheids-NV  100% overheid 
de regie 
zelf houden 

100% 
-beleid, advisering en 
 uitvoering blijft in huis 

- afhankelijk van DVO*  
- beleid, advisering en 
  uitvoering blijft in huis 

- afhankelijk van DVO* 
- slagvaardiger 
- beleid, advisering en uitvoering 
  blijft in huis plus kennis partner 

- afhankelijk van DVO en aandeelhouders 
- “verplichte winkelnering” 
- beleid, advisering en uitvoering wordt 
  overgenomen. 

lijnen intern 
kort 

kort 
afdeling  

kort 
afdeling 

partner 
- beleid doe je zelf 
- uitvoering aan partner 
 

1 op x-aantal aandeelhouders, 
aandeelhouders- vergadering, met 
vetorecht. 
plus uitvoerend bedrijf 

lijnen extern 
kort 

kort 
college voert uit 

kort 
college voert uit 

valt samen met lijnen intern valt samen met lijnen intern: 
vetorecht. Uitvoering binnen DVO aan 
inzamelend bedrijf. 

financieel 
rendement 

Opzet duur. Op termijn 
hoge personele kosten. 

marktconform marktconform met inzicht in 
opbrengst (fee) van partner 
voordeel partner betekent: 
voordeel gemeente. 

- schaalvoordeel op termijn. 
- dividend afhankelijk van anderen. 
- sigaar uit eigen doos? 
 

kosten opzet - eigen wagenpark 
- eigen personeel,  
- onderhoud, 

vaste kosten: 
- aansluiting of 
- lediging; 
- plus kilometers 

bedrijf krijgt fee en zal zo 
optimaal mogelijk opereren. 

- je bent verplicht jezelf in te kopen. 
  vaste kosten: 
- aansluiting of 
- lediging; 
- plus kilometers 

 
*DVO: dienstverleningsovereenkomst.  
Daarin wordt nauwkeurig omschreven welke diensten de inzamelaar verleent tegen welke prijs. 
 
Europees aanbesteden: 
Voor de eigen dienst en de overheids-NV hoeft er geen Europese aanbesteding plaats te vinden. 
De andere twee moeten Europees aanbesteed worden. 
Bij de PPS-constructie is de structuur op basis van een gemeenschappelijke regeling. 
(basis van Wet gemeenschappelijke regelingen) 
Die gemeenschappelijke regeling besteed je dan Europees aan. En met de winnende partij ga je verder je PPS-constructie aan. 



 
HULPMIDDEL BIJ DE KEUZE VAN DE VORM VAN AFVALINZAMELING IN ONZE GEMEENTE       

Toelichting:                 

Met behulp van onderstaande matrix kun je bepalen welke inzamelvorm het meest bij jouw (politieke) opvatting past.    

De inzamelvorm wordt afgezet tegen de huidige. Vandaar dat in die kolom slechts nullen te zien zijn.      

                 

Zet VOORAF in de kolom "weging" achter ieder item, hoeveel waarde je eraan wilt geven.        

Let wel: zelf bepalen hoeveel sterren je geeft aan bijv. de flexibiliteit, financieel risico enz.        

(als je dit met meer mensen doet, dan na overleg het aantal sterren bepalen)          

                 

Per onderdeel maximaal 3 "minnen" of 3 "plussen" zetten. Iets is beter of slechter t.o.v. onze huidige wijze van inzamelen.  

Daarna worden de "plussen" en "minnen" gewogen door er een cijfer aan te geven. (++ =2   -- = -2) Zet dit onder 'weeg'   

                 

Onder "reken" zet je dan de uitkomst van de vermenigvuldiging van "weeg" maal het aantal sterren.       

Tel tot slot het resultaat in de kolommen 'reken' bij elkaar op.             

                 

In de rij 'Totaal' is dan te zien welke vorm naar jouw mening het best geschikt is. Namelijk die vorm met de meeste punten.  

                 

Bijlage 2: Matrix keuze inzameling                 

maximaal 3 keer - (=slechter) of + 
(=beter) t.o.v. huidige inzamelcontracten 

Weging Huidige 
contrac-
ten 

Overheids NV PPS Overheids-
gedomineerde BV 

Aanbesteding 
(huidige 
werkwijze) 

Eigen 
inzameldienst 

 

Europees aanbesteden?     JA Nee Nee/ja * Ja Nee  

        zet 
+/- 

weeg reken zet 
+/- 

weeg reken zet 
+/- 

weeg reken zet 
+/- 

weeg reken  

Kosten organisatie (vorm en overhead)     0                          

Inzamelkosten (uitvoering)     0                          

Gemeentelijke zeggenschap     0                          

Flexibiliteit     0                          

Financieel risico     0                          

Kosten verwerking afval (op den duur)     0                          

Totaal                                

* dit is in de jurisprudentie niet duidelijk                 

 


