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Geachte fractie,

Op 18 augustus is door de heer Vossers van Lokaal belang een aantal vragen gesteld over de 
samenwerking met Buha te Doetinchem inzake de afvalinzameling. In deze brief beantwoorden we de 
vragen puntsgewijs. Voor de leesbaarheid worden eerst de vragen van Lokaal Belang herhaald en 
vervolgens worden daaronder de antwoorden van het college gegeven.

1. Wat gaat het de inwoners van de Oude IJsselstreek kosten om het afval op te laten halen en te laten 
verwerken door de BUHA in 2018?

De afvalstoffenheffing voor de inwoners van de gemeente gaat niet omhoog in 2018.

2. Als het contract met de huidige inzamelaar zou worden verlengd wat zouden dan de kosten zijn in 2018?  

Deze vraag kunnen we niet beantwoorden. De diensten die geleverd worden door de huidige inzamelaar 
komen niet overeen met de diensten die Buha gaat leveren per 1 januari 2018.  Buha gaat meer 
diensten leveren (zie punt 3). 

3. In eerder commissievergaderingen over het ophalen van het huishoudelijk afval heeft onze fractie al 
geconcludeerd dat bij het gebruik maken van overheidsdiensten de prijs altijd hoger zal liggen. Een 
grote meerderheid in de raad was het er toen mee eens. Daarom is toen ook gekozen voor openbare 
aanbesteding. Waarom wordt hier nu van afgeweken? 

Buha maakt op dit moment geen onderdeel meer uit van gemeente Doetinchem, maar het is een 
zelfstandige overheidsBV geworden per 1 januari jl. Nu bieden ze een marktconform tarief. Het 
samenwerken met Buha levert ons meer voordelen op dan het sec in de markt zetten van het ophalen 
van ons huishoudelijk afval, voorbeelden hiervan zijn;
 op beleidsniveau kan worden samengewerkt; 
 er kan gebruik gemaakt worden van het Afvalbrengstation (in de loop van 2018);
 er kan samengewerkt worden met betrekking tot de communicatie;
 ontwikkeling van een gezamenlijke afvalapp vanaf 2018 waardoor de dienstverlening aan de burgers 

vergroot wordt. Door de samenwerking zijn de kosten van de afvalapp een stuk goedkoper.
 en er wordt flinke ingezet op `social return` (in 2018 beginnen met 2 fte inzetten van werknemers 

met een afstand tot de arbeidsmarkt uit onze gemeente);
 er zijn flinke schaalvoordelen als beide partijen gaan samenwerken (op verschillende deelterreinen);
 op wat langere termijn kan ook worden samengewerkt in de groen-grijze diensten (beheer openbare 

ruimte).

Op al deze punten zijn kwalitatieve en financiële voordelen te verwachten. 

De raad heeft in 2015 ingestemd met het VANG beleidskader en het college is verantwoordelijk voor de 
uitvoering ervan. Doelstelling van het VANG is een afvalscheiding van 75% in 2020. Daarnaast moeten 
de VANG maatregelen kostenneutraal worden uitgevoerd. Het college heeft tot nu toe zeer goede 
scheidingsresultaten gehaald en zijn op weg de VANG doelstelling van 75% te halen. De totale kosten 
zijn niet gestegen. Het college voldoet hiermee aan de opdracht van de gemeenteraad.

4. Over het gescheiden afval ophalen zou eerst nog een evaluatie komen. Waarom is die er nog niet. Er 
wordt in de memo al aangegeven dat er afvalcoaches zullen worden ingezet. Maar zonder evaluatie 
weet niemand of dit nodig is. 

Er is een memo naar de gemeenteraad gestuurd “stand van zaken invoering VANG, eerste resultaten” 
op 16 mei 2017 (17ini01585). In de memo staan de ervaringen en de resultaten, die zeer positief zijn. 
Een tweede uitgebreide evaluatie vindt plaats in 2018. Voor afvalcoaches zie punt 5.

5. Wat wordt de meerwaarde van Afvalcoaches? 



De afvalcoaches lichten inwoners voor over het juist scheiden van het huishoudelijk afval. Dit komt de 
kwaliteit van de afval- (grondstoffen-) stromen ten goede. 

6. Wat wordt bedoeld met het uitbreiden en optimaliseren van bestaande voorzieningen zoals in het memo 
wordt geschreven? 

In het antwoord bij punt 3 wordt hier al op ingegaan. 

7. Wat gaat de BUHA allemaal doen in onze gemeente vanaf 2018? 

Buha gaat het huishoudelijk afval inzamelen op dezelfde manier waarop dat op dit moment gebeurt. De 
overige zaken worden bij punt 3 genoemd.

8. Had de raad niet eerder geïnformeerd kunnen worden?

De raad is zo snel mogelijk geïnformeerd nadat het college het besluit had genomen om deze 
samenwerking aan te gaan. Er is een memo naar de raad gestuurd op 10 juli 2017 over samenwerking 
met Buha.

Slot
We hopen dat u voldoende antwoorden heeft gekregen op uw vragen.

Met vriendelijke groet,
Burgermeester en wethouders,

Mevrouw M.J.F.Verstappen De heer O.E.T. van Dijk
secretaris burgermeester

Bijlage
Memo 16 mei ; ”Stand van zaken invoering VANG, eerste resultaten” 


