...-,",,-r"ru,*.k

r.,r.,,,,.,

gemeente

Oude lJsielstpek
\___

Bezoekadres:

Stichting De Transparantie
t.a.v. de heer P.A. Jansen
Prins Johan-Frisohof 44
7061 WV TERBORG

Staringstraat 25, Gendringen
Postbus 42
7080 AA Gendringen
Telefoon: (0315) 292 292
Fax: (0315) 292 293

E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl
Internet: www.oude-ijsselstreek.nl

Verzenddatum:

Uw kenmerk:
Ons kenmerk:

17ui122054

Onderwerp:

Besluit Wob-verzoek

Z [j Ni"jli ït]r

Geachte heer Jansen,
Op 27 september 2017 hebben wij uw Wob-verzoek ontvangen. Uw verzoek hebben wij het kenmerk
17ink19086 gegeven. ln uw Wob-verzoek vraagt u naar de rapportage van een extern bureau met
betrekking tot afvalinzameling. Per brief van '18 oktober 2017 is de beslistermijn op het Wob-verzoek met 4
weken verdaagd. Met deze brief besluiten wij op uw Wob-verzoek.

Besluit
Wij hebben besloten de door u gevraagde informatie te verstrekken. ln de bijlage treft u het door u
gevraagde advies aan. Het gaat hier om het rapport: 'Oriêntatie Toekomstige afvalinzameling Gemeente
Oude lJsselstreek'd.d. 18 december 2016. Voorafgaand aan dit besluit hebben wijAvalon Advies, als
opsteller van het advies, om schriftelijke toestemming voor openbaarmaking gevraagd.
ln het rapport zijn op pagina 8 en pagina 9 enkele passages weggelakt op grond van artikel í0, lid 2 sub g
van de Wob. De gemeente hoeft geen informatie te verstrekken als het belang van openbaarmaking niet
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen of derden. ln dit geval weegt het belang
van openbaarmaking niet op tegen het belang van onevenredige benadeling van de positie van de
gemeente.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van deze
brief een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 42,7080 AA
Gendringen. ln het bezwaarschrift moet staan met welke beslissing u het niet eens bent en waarom u
daartegen bezwaar maakt. Verder moet het bezwaarschrift door u worden ondertekend, van een datum
worden voorzien en uw naam en adres bevatten.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Namens burgemeester en wethouders,
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Sjoerd Jansen
Adviseur J urid ische Zaken
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Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avalon Advies.
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L.

INLEIDING

Achtergrond

1.1

De gemeente Oud-lJsselstreek is zich op

dit moment aan het oriënteren op de toekomst van

de afvalinzameling. Op dit moment worden alle inzamelcontracten via (openbare en/of
Europese) aanbestedingsprocedures in de markt gezet. Daarnaast heeft zich een aantal

mogelijkheden aangeboden om dit de komende tijd op een andere wijze vorm te geven. De
gemeente Oude lJsselstreek wenst deze mogelijkheden in kaart te brengen en hiervan de
voor- en nadelen zichtbaar te maken voor een (mogelijke) bestuurlijke besluitvorming.

L.2

Opties

Door de gemeente Oude-lJsselstreek zijn op dit moment de volgende (realistische) opties in
beeld gebracht om in de oriëntatie rnee te nemen:

-

Continuering van de huidige wijze van aanbesteden van de afvalinzameling;
Samenwerking met de gemeente Doetinchem (via het vestigen van een alleenrecht);
Samenwerking met de gemeente Bocholt (DE, grensoverschrijdende samenwerking);
Deelname in een overheid gedomineerd inzamelbedrijf (ROVA, Circulus e.d.).

1.3

Aanpak

Door Avalon Advies zijn in overleg met de gemeente Oude-lJsselstreek allereerst de

uitgangspunten voor de oriëntatie in beeld gebracht: wat is het vertrekpunt, wat is het
toetsingskader (kwaliteit, geld, duurzaamheid, toekomstvisie, personeel e.d.) en waar liggen
de bestuurlijke en ambtelijke voorkeuren. De diverse organisatievormen zijn vervolgens kort
in beeld gebracht (onder andere op basis van de Handreiking Markt & Overheid, NVRD). ln

samenwerking met Hekkelman (juridische ondersteuning) zijn op hoofdlijnen de juridische
(on-)mogelijkheden van de diverse opties in kaart gebracht.
Op basis van de potentiele organisatievormen (opties toekomstige afvalinzameling) en het

toetsingskader zullen in overleg met de gemeente Oude-lJsselstreek vastgesteld welke
opties nader worden uitgewerkt. Deze uitwerking maakt geen deel uit van de oriêntatie.

2.

OPTIES TOEKOMSTIGE AFVALINZAMELING

2.t

Organisatie afvalinzameling

Op grond van de Wet Milieubeheer is een gemeente verplicht om ervoor te zorgen dat

binnen haar grondgebied ten minste eenmaal per week het afval bij huishoudens wordt
ingezameld. Veelgemeenten hebben de laatste jaren ervaren dat aan de keuze rond de
organisatie van afvalinzameling nogal wat bestuurlijke, juridische, financiêle en
organisatorische aspecten kleven. Voor de organisatie van de inzameling van huishoudelijk
afval kunnen drie hoofdvormen worden onderscheiden:
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Aanbesteden

Kader
Een opdracht van een gemeente aan de markt om huishoudelijk afval in

te zamelen, dient -

afgezien van uitzonderingen op de aanbestedingsplicht - plaats te vinden via een Europese

aanbestedingsprocedure zodra het gaat om een opdracht boven de drempelwaarde. ln het
kader van opdrachtverlening aan de markt kunnen gemeenten ervoor kiezen samen te

werken door l.run inkoopbehoeften te bundelen en gezamenlijk aan te besteden. Een
gemeente volgt mede namens een aantal andere gemeenten een Europese aanbesteding of
meerdere gemeenten richten samen een aankoopcentrale op die voor hen de Europese
aanbesteding van de inzameling van huishoudelijk afval verzorgt.
Ter Horst
Op dit moment heeft de gemeente Oude lJsselstreek een overeenkomst met de firma Ter

Horst voor de inzameling van het huishoudelijk restafval, gft-afval en PMD. Dit contract heeft
de mogelijkheid om twee maal met twee jaar te verlengen. Van de eerste verlenging is door
de gemeente gebruik gemaakt (periode 20L6-20I71; in verband met de herorientatie op de

afvalinzameling is door de gemeente geen gebruik gemaakt van de tweede
verlengingsperiode en is in december 2016 de bestaande overeenkomst opgezegd.

2.3

lnbesteden

Kader
Als een gemeente opdracht geeft aan een derde voor de inzameling van huishoudelijk afval
is er in principe sprake van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht voor diensten.

Maar een opdracht die wordt verleend aan een onderdeel of dienst van de eigen organisatie
valt buiten het aanbestedingsrecht. Dit is een interne opdrachtverlening. Er is in dat geval
geen sprake van een 'overeenkomst' uit de definitie van overheidsopdracht. Bij

opdrachtverlening aan een eigen dienst zonder rechtspersoonlijkheid is er dus geen sprake
van een aanbestedingsplicht. Deze variant wordt 'inbesteding' genoemd. Er kan ook sprake
zijn van een interne opdrachtverlening aan een rechtspersoon buiten de gemeentelijke

organisatie. Er moet dan voldaan worden aan twee voorwaarden:

-

Het toezichtcriterium: de gemeente moet op de rechtspersoon toezicht (kunnen)

uitoefenen als op haar eigen diensten en;

-

Het merendeelcriterium: de rechtspersoon moet het merendeel van zijn

werkzaamheden verrichten voor de gemeente(n) die toezicht op hem uitoefen(t)(en). De
commerciële oriëntatie van de rechtspersoon mag slechts marginaal zijn (maximaal20%
van de werkzaamheden).

ROVA
ROVA is de afval advies-, regie- en verwijderingorganisatie van 23 gemeenten in in de regio's

lJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland. De dienstverlening aan gemeenten betreft alle

publieke taken die voortkomen uit de gemeentelijke zorgplicht voor huishoudelijk afval
(afvalinzameling en verwerking, beheer inzamelmiddelen). Daarnaast verzorgt ROVA de

gemeentelijke.taken voor het beheer van de openbare ruimte zoals straatreiniging,
kolkenzuigen, ongediertebestrijding en sneeuw- en gladheidbestrijding. ROVA verzorgt deze

taken voor een deel zelf of brengt ze onder bij andere bedrijven als hiermee logistieke of
financiêle voordelen kunnen worden behaald of als een gemeente dat wenst.
Circulus-Berkel
Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en taken in de openbare ruimte voor acht

gemeenten. Circulus-Berkel is actief in zowel het afval- en grondstoffenbeheer als in het
beheer van openbare ruimte. Dat leidt tot een brede waaier van diensten. Die Circulus-

Berkel uit met medewerking van bewoners en met inzet van sociale werkgelegenheid.
Circulus-Berkel is in2074 ontstaan uit een fusie van Circulus en Berkel Milieu. Acht

gemeenten zijn zowel opdrachtgever als aandeelhouder van het regionale overheidsbedrijf;
een structuur die het maatschappelijk belang wil dienen. De stakeholders zijn niet alleen de

acht deelnemende, opdrachtgevende gemeenten. Het zijn ook publieke en private partners
in de regio, bewoners en medewerkers. Het doel van Circulus-Berkel reikt dan ook verder
dan financieel rendement en continuïteit. Het gaat hen erom maatschappelijke meerwaarde

te leveren aan alle belanghebbenden in de regio.

2.4

Alleenrecht

Kader

Door het vestigen van een alleenrecht zijn de aanbestedingsregels uit de Aanbestedingswet

niet meer van toepassing. De aanbestedende dienst kan specifieke opdrachten gunnen aan
één partij op basis van een alleenrecht. Aan het vestigen van een alleenrecht zijn
voorwaarden verbonden. Zo moeten beide partijen een aanbestedende dienst zijn. De partij
ten behoeve van wie een alleenrecht wordt gevestigd moet derhalve ook zelf een
aanbestedende dienst zijn. ln veel gevallen betekent dit dat deze partij een publiekrechtelijk
lichaam is. De aanbestedende dienst die het alleenrecht wil vestigen maakt een verordening.
Op basis van deze verordening wordt vervolgens een besluit genomen waarin het

alleenrecht gevestigd wordt. Tegen dit besluit kan een derde bezwaar of beroep
aantekenen. Bij het alleenrecht kunnen alleen diensten worden ondergebracht,
Gemeente Doetinchem
De gemeente Doetinchem heeft besloten om de huidige Afdeling BUHA te verzelfstandigen

in een 8.V.. Met ingang van

l januari 20t7

zal deze verzelfstandiging een feit zijn. De insteek

hierbij is dat de inwoners van de gemeente Doetinchem dezelfde dienstverlening krijgen
tegen lagere kosten. Door verzelfstandiging wordt BUHA een aantrekkelijke
samenwerkingspartner voor onder andere (regio)gemeenten. Via het vestigen van een
alleenrecht (di.enstverlening ten aanzien van de inzameling van het huishoudelijk afval) of
inbesteden (deelname in BUHA BV) kan samenwerking plaatsvinden met andere gemeenten.
Gemeinde Bocholt

ln het kadervan de orientatie op de afvalinzameling heeft een orienterend gesprek
plaatsgevonden met de Gemeinde Bocholt (DE). ln principe bestaat er interesse en zijn er

wellicht mogelijkheden voor (intergemeentelijke) samenwerking. Wel moet nog goed
gekeken worden naar de juridische uitgangspunten en mogelijkheden voor deze
samenwerking.

3.

EVALUATIE MOGELIJKHEDEN

ln 201-0 heeft in het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden voor de samenwerking
op het gebied van de afvalinzameling al een aantal interviews plaatsgevonden met
potentiële kandiaten voor samenwerking, waaronder:

t.

ROVA NV, Zwolle: 23 gemeenten in de regio's: lJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland.

2. Berkel Milieu NV, Zutphen: 5 gemeenten in het Oosten van Gelderland
3. Gemeente Doetinchem (gD): zelfstandige afvalinzameling- en reinigingsdienst.
Onderstaand is het resultaat van de gesprekken beknopt weergegeven. Daarbij komen de

voordelen uit de presentaties van de kandidaten. lndien nodig is de algemene informatie
bijgewerkt naar de situatie anno 2016.
Kandidaat
ROVA NV

Voordelen (volgens kandidaat)
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.
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Geen ervaring in structurele

gelijkwaardige partners

samenwerking bij inzameltaken
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r

n

samen te bepalen

naar B.V. zal het nodige beslag leggen

Groeimodel

e Ërvaring in samenwerking binnen
een aantal taakvelden

o Doorgroei van deze "lichte

Transitie van gemeentelijke afdeling

GR"

biedt betere kansen dan solo

op de organisatie

4.

VOORLOPIGECONCLUSIES

gemeente Oude lJsselstreek heeft besloten om de huidige overeenkomst niet met nog eens
2 jaar te verlengen. Hierdoor is 2017 is op dit moment het laatste jaar van de lopende
overeenkomst (via EU aanbestedingsprocedure tot stand gekomen).
Door de gemeente Oude lJsselstreek is een opdracht geformuleerd om orienterend te kijken
naar mogelijkheden die er op dit moment zijn op het gebied van het uitbesteden van de

dienstverlening op het gebied van afvalinzameling. Dit betreft:

-

aanbesteden: via een Europese procedu
inbesteden: deelname in overheids-bv's of nv's: ROVA en/of Circulus-Berkel;
alleenrecht: samenwerking met andere gemeenten: Doetinchem en/of Bocholt (DE)

Het inbesteden van de dienstverlening bij een overheids-bv of nv biedt schaalvoordelen, de

mogelijkheid om gebruik te maken van de aanwezige kennis en capaciteit en ontzorging van
de gemeente Oude lJsselstreek. De nadelen zijn dar er minder zelfstandigheid is en dat de

uitvoering op afstand plaatstvindt. Het traject om te besluiten om in te besteden is ook geen
kort traject: hiervoor zal uitgebreide besluitvorming moeten plaatsvinden

Samenwerking met de Gemeinde Bocholt (DE) is mogelijk via het vestigen van een
alleenrechU wel moet er nog gekeken worden in hoeverre er andere specifieke

belemmeringen kunnen zijn in verbande met de specifieke situatie DE/NL. Bijvoorbeeld ten
aanzien van afvaltransport, verzekeringen, aansprakelijkheid, fiscale aspecten e.d. Deze

mogelijkheden kunnen wellicht in overleg met de EURREGIO worden onderzocht (mogelijk is
inhoudelijke en financiele ondersteuning beschikbaar).

Samenwerking met de gemeente Doetinchem (BUHA BV) is mogelijk via het vestigen van een

alleenrecht (of via inbesteden), maar dient ook goed gekeken te worden naar consequentie
voor Doetinchem (Doetinchem mag alleen bij BUHA inbesteden als er niet meer dan 20Yo
voor externen wordt gedaan; anders krijgen zij een probleem en moeten aanbesteden). Het
vestigen van een alleenrecht biedt een concrete mogelijkheid om zonder lange

termijnverplichtingen (bijvoorbeeld bij deelname) de samenwerking vorm te geven.
Huidige stand van zaken:

opgaan in grotere overheids-bv of nv is niet iets wat je snel beslist (daar is ook de Raad

bij nodig); biedt voordelen op het gebied van schaal, maar duidelijk minder

-

invloed;!

het vestigen van een alleenrecht (alleen t.a.v. dienstverlening) kan bij Doetinchem en

Bocholt. Dan dient goed naar de wet Markt & Overheid en Europese aanbestedingsrecht
gekeken te worden.
Als er niet (meer) voor een openbare EU aanbesteding gekozen gaat worden, is

samenwerking met de gemeente Doetinchem (of Bocholt) een optie via het vestigen van een
alleenrecht (dit kan alleen voor dienstverlening: afvalinzameling; niet voor werken of
leveringen). Hiervoor hoeft de gemeente Oude lJsselstreek niet deel te nemen in een
samenwerkingsverband (of bijvoorbeeld aandelen te kopen) maar kan wel ervaring worden
opgedaan met een dergelijke samenwerking. Het alleenrecht dient in de

afvalstoffenverordening te worden vastgelegd; de dienstverlening in een DVO
(Dienstverlenings Overeenkomst).
Van te voren moet dan wel goed vastgeleg worden wat een dergelijke samenwerking de

gemeente "waard is" (financieel en beleidsmatig); naar verwachting zullen de inzamelkosten
hoger liggen, maar wat is voor de gemeente Oude lJsselstreek acceptabel? ln 2010 is een
dergelijk traject met Doetínchem ingezet, maar door de Raad niet goedgekeurd. Het inzetten
van een dergelijk traject heeft alleen zin als er ook een reële optie is op succes. De

bandbreedte moet dus goed worden vastgelegd (financieel, operationeel en bestuurlijk).
Doetinchem start op

l januari 2017

met BUHA 3.0 (in BV vorm), dus ook voor de gemeente

Doetinchem is dit een nieuwe situatie. Een samenwerking op basis van alleenrecht is dan
een goede manier voor beide partijen om ervaring op te doen, zonder dat er al
onomkeerbare processen in gang worden gezet. Dit kan ook met Bocholt, maar daar is nog
niet veel over bekend.

