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Onderwerp
Overeenkomst met Moonen Packaging over afname koffiebekers

Voorstel
Af te wijken van het aanbestedingsbeleid en aangaan van een contract met Moonen
Packaging voor het Stack-it concept.

Inleiding
In november 2OL7 heeft de firma Moonen Packaging een groot aantal koffiebekers aan

de

gemeente Weert aangeboden (kosteloos). Hierdoor kon kennisgemaakt worden met het
Stack-it concept. De koffiebekers worden gemaakt van vezels uit suikerrietafval. De
bekers zijn 100o/o biologisch afbreekbaar en worden binnen dit concept ook weer
verzameld en opgehaald om daarna op een verantwoorde wijze compost en biogas op te
leveren. Het contract dat hiervoor wordt afgesloten komt boven de € 50.000,- uit.
Hierdoor dient volgens het geldende aanbestedingsbeleid aan meerdere partijen een
offerte te worden gevraagd.

Beoogd effect/doel
Het aangaan van een contract met Moonen Packaging voor vier jaar, waarbij het eerste
jaar als proefperiode wordt gebruikt.

Argumenten
Er zijn geen andere aanbieders die een vergelijkbaar concept met restafval van suikerriet
aanbieden.
Het concept komt voort vanuit circulair denken bij het gebruik van grondstoffen. De
bekers worden gemaakt uit restafval van suikerrietwinning. De gebruikte bekers worden
opgehaald en daarmee zorgt Moonen ervoor dat ze worden gecomposteerd. Er zijn wel
aanbieders die een kringloopconcept aanbieden, maar dan wordt gebruik gemaakt van
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papieren bekers. Hiermee komt het papier uiteindelijk toch bij het afval. Het vragen van
offertes bij andere aanbieders biedt dan ook geen vergelijkings materiaal.
Moonen Packaging is een Weerter bedrijf dat inzet op maatschappelijk verantwoord

ondernemen.
Moonen ls verkozen tot groenste bedrijf van Nederland en heeft diverse certificaten op lret
gebied van drrr¡rzaam ondernemen. Tn het aangeboden concept wordt aandacht besteed
aan bekerreductie. De insteek hierbij is om de medewerkers bewust te maken dat het
meermalen gebruiken van een beker een prima optie is.
Jacobs Douwe Egberts(JDE) stemt in met het uit het contract halen van de levering van

koffiebekers.
Er heeft overleg plaatsgevonden met JDE.Zij hebben aangegeven de bekers niet uit het
eigen assortimentte kunnen leveren. Overeengekomen is dat de levering uit het contract
wordt gehaald. Tegelijk wordt het contract tussen de gemeente Weert en JDE met de in
het contract staande twee optiejaren, verlengd.
De inzet van deze circulaire duurzame bekers is in overeenstemming met het
duurzaamheidsbeleid.
Alternatieve papieren bekers voldoen niet aan onze duurzaamheidsambities.

Kanttekeningen en risico's
In de uitvoering van dit concept is de medewerking van de medewerkers belangrijk. Zij
zullen zich verder bewust moeten worden van de manier waaroB omgegaan wordt rnet
afval. Het in de daarvoor bestemde afvalbak achterlaten van de bekers en roerstaarjes is
belangrijk om te komen tot een goede kringloop.
In navolging van de al uitgevoerde gemeentelijke EED (Energiescan van al onze
gebouwen) zal ookeen interne campagne nodig zijn. De afval bewustwording kan hier
mee samen gaan.
Financiële, personele en juridische gevolgen
De meerkosten bedragen ca. € 7.500,- excl. BTW per jaar.
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ophalen van het restafval van het stadhuis, terug te brengen naar 2 keer per week. Nu
gebeurt dat 3 keer. Dit levert op jaarbasis ca. € 5.000,- excl. BTW op.
Binnen het budget Facilitair-Catering (9227075/6343300) is ruimte om deze meerkosten
op te vangen.

Uitvoering/evaluatie
Na één jaar vindt een evaluatie plaats. Wanneer het concept naar tevredenheid werkt zal
het contract worden voortgezet voor drie jaar.
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Er is vanuit Moonen Packaging een breed pakket aan communicatiemiddelen beschikbaar.

Overleg gevoerd met
Intern:
Serge van den Berg, medewerker Duurzaamheid
Marcel van de Luijtgaarden, financieel adviseur
Jos Schrcijen, inkoopadviEeur
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Extern:
Moonen Pakaging
Jacobs Douwe Egberts
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