
Voorbeeld oplegnotitie      Bijlage 2 
Harmonisatie afvalinzameling 
 
Datum werksessie van tot portefeuillehouder voorzitter secretaris 
10 april 2012 21.00  21.30  P. Ploeg F. Westra J. Willenborg 
 
 

P-stuk 
Peilen 

 

SAMENVATTING: 
De afvalinzameling in de drie voormalige gemeenten loopt verschillend en dient voor 1 januari 2013 
geharmoniseerd te worden. Hierbij dienen keuzes gemaakt te worden over de wijzen van 
afvalstoffeninzameling vanaf 1 januari 2013. Het raadsbesluit om € 450.000 per jaar te bezuinigen op 
het taakveld afval (taakstellende bezuiniging) dient hierbij te worden betrokken.  
Daarnaast lopen de contracten tot 31 december 2012. Er zal een Europese aanbestedingsprocedure 
gevolgd moeten worden. Voordat met de aanbesteding kan worden gestart dient er een besluit over de 
harmonisatie genomen te worden.  Het nemen van een besluit over de hoofdstructuur van de wijzen 
van inzameling van (7 soorten) afvalstoffen is een bevoegdheid van de gemeenteraad die dat besluit 
vastlegt in een wijziging van de Afvalstoffenverordening.   
Er liggen drie opties voor. De opties zijn uitgewerkt in bijlage 2. Na afweging van alle aspecten zoals 
duurzaamheid/ambities gescheiden inzameling, service/gemak, kosten/bezuinigingen en gelet op de 
uitkomsten van de consultatieronden spreekt het college een voorkeur uit voor optie 3 waarbij naast 
duurzaamheids-/milieuvoordelen een kostenbesparing wordt bereikt van tenminste € 156.000 op de 
inzamelkosten.  
 
DOEL WERKSESSIE: 
Peilen van de opvattingen van de raad over voorkeur voor optie 3, zodat het college de aanbesteding 
kan starten 
 
VAN DE RAADSLEDEN WORDT GEVRAAGD: 

- zich uit te spreken over de voorkeursoptie 3 
- college aandachtspunten meegeven voor de aanbesteding 

 
VERVOLGTRAJECT 

- het college start de aanbestedingsprocedure op basis van een voorkeursoptie; de raad wordt 
over de uitkomst geïnformeerd d.m.v. een Raadsinformatiebrief 

- het college legt in het 4e kwartaal van 2012 de verordening afvalstoffenheffing voor aan de raad 
 
Bijlage(n) 

1. Memo Harmonisatie afvalstoffenheffing 
2. Bijlage 1. Afvalstoffeninzameling in Stichtse vecht per 1 januari 2012 (huidige situatie) 
3. Bijlage 2. Kostenoverzicht harmonisatievoorstellen Afvalstoffeninzameling per 1-1-2013 
4. Bijlage  3. Matrix meest geëigende methode afweging duurzaamheid/service/kosten 

 
 
Achterliggende stukken: bijlagen 4 t/m 8 (digitaal beschikbaar gesteld bij Weekbrief nr. 12) 


