
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnr.: 8 
10ini01547  
 

1. Onderwerp: 
 

Gemeenschappelijke regeling met Doetinchem voor afvalinzameling 
 

2. Voor welke 
raadscyclus: 

20 januari / 1
e
 cyclus 2011 

 Raadsrotonde in Drufabriek  

 Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek 

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 

 
 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

De contracten met de huidige afvalinzamelaars zijn opgezegd. Per 1 juli 2011 
moet er een nieuwe inzamelaar zijn. Op dit moment vindt er een verkennend 
onderzoek plaats of Doetinchem de afvalinzameling voor Oude IJsselstreek kan 
uitvoeren. Dit onderzoek is begin januari afgerond en richt zich op meerjarige 
samenwerking in de vorm van een lichte gemeenschappelijke regeling. Een 
dergelijke regeling is vanwege Europese wetgeving noodzakelijk. Tegelijkertijd 
wordt gewerkt aan een dienstverleningsovereenkomst waarin de afspraken over 
de uitvoering worden vastgelegd. Deze overeenkomst gaat in op 1 juli 2011 en is 
in eerste instantie gebaseerd op de huidige inzamelwijze. Jaarlijks, te beginnen 
op 1 januari 2012 wordt deze overeenkomst aangepast. 
 
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de raad toestemming 
aan het college verlenen voor het aangaan van een gemeenschappelijke 
regeling. 
De raad hoeft dus niet in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst “an 
sich” maar zal voor de besluitvorming wel over de nodige informatie moeten 
beschikken. 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel *) 
Concept van de Gemeenschappelijke regeling *) 
Concept dienstverleningsovereenkomst *) 
*) Deze stukken worden nagezonden. 

8. Achterliggende 
stukken: 

Het afvalstoffenplan. 
De opzegging van de inzamelcontracten per 1 juli 2011. 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

Op dit moment vindt er een verkennend onderzoek plaats waarin Doetinchem en 
Oude IJsselstreek werken aan de gemeenschappelijke regeling en de 
Dienstverleningsovereenkomst. 
Belangrijke aspecten zijn: wat moet er in de dienstverlenings-overeenkomst 
worden opgenomen en wat zijn de kosten daarvan. 
De dienstverleningsovereenkomst kan jaarlijks worden aangepast.  

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 

De gemeente Doetinchem 
 
 

 



raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: W.E.N. Rijnsaardt 

13 Meer informatie 
bij:  

Klaas Boessenkool, tel 0315 – 292 234, k.boessenkool@oude-ijsselstreek.nl 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 


