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Onderwerp

Gunning aanbesteding route-inzameling restafval en GFT gemeente Weert vanaf 1-1-
2020.

Voorstel

Route-inzameling duobak2O2O-2O29 te gunnen aan de combinatie van Kaathoven
Nederland B.V. / Baetsen B.V,

Inleiding

Op 2 april 2019 heeft Uw college opdracht gegeven voor het aanbesteden van de
wekelijkse route-inzameling van de duobak (restafval en GFT).
Daarbij is gekozen om de huidige wijze van inzameling te continueren. Dat wil zeggen
wekelijkse inzameling van de duobak (gft en restafval). De onderbouwing daarvan was
opgenomen in de notitie "Achtergronden systeem inzameling huishoudelijk restafval en
GFT in de gemeente Weert; afdeling Ruimtelijk Beleid maart 201-9".

In die notitie is het huidige inzamelsysteem van Weert beschreven. Dat gaat primair uit
van de in de wet (art. 10.21 Wet Milieubeheer) vastgelegde nutstaak richting zijn
inwoners. Die servicegerichtheid maakt dat het inzamelsysteem in Weert ook bijdraagt
aan een maatschappelijk gevoel van solidariteit (eenheidstarieven) en afziet van prikkels
die ongewenst gedrag kunnen uitlokken, zoals het wegwerken van restafval in de
verkeerde containers . De servicegerichtheid leidt ook tot een eenvoudige communicatie
Elke week op de vaste dag kan de burger het inzamelvoertuig verwachten.
Niettemin zijn de inzamelresultaten van gescheiden stromen, zoals oud papier, textiel,
elektronica enzovoort behoorlijk.

Al deze ingrediënten gaven aanleiding om het bestaande systeem te continueren

Daarbij was aanvankelijk besloten tot een eerste contracttermijn van 5 jaar met
vervolgens twee verlengingsmogelijkheden van 3 en 2 jaar. Naar aanleiding van de nota
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van inlichtingen en na ruggespraak in Uw college is daar een ongebroken termijn van
gemaakt van 10 jaar. Dit om te voorkomen dat marktpartijen van een eenzijdige
bevoordeling van cle zittende aannemer konden spreken,
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Beoogd effect/doel

Het continueren van de wekelijkse route-inzameling van de duobak (restafval en GFT)

Argumenten

--l T...--Up fO SeptemperJl, ZUrl Oe OleC¡lrl9etl Op Ue UlLgeSCrìreverl dcltlUesLeUltì9 9eopellU. lwee
partijen hebben ingeschreven :

. Renewi Overheidsdiensten BV

. Van Kaathoven Nederland BV, in combinatie met Baetsen BV.

Van Kaathoven/Baetsen is winnaar

De route-inzameling bevat B2olo van het totaal aantal huishoudens in de gemeente. De

overige 18o/o woont in appartementencomplexen. Deze hebben verzamelcontainers en
vielen buiten deze aanbesteding.

De uitslag is marktconform. De prijzen van verliezer en winnaar liggen immers dicht bij
elkaar. Het tarief past binnen het landelijk beeld dat de inzamelkosten gemiddeld
genomen toenemen, Dat geldt voor elk afval-inzamelsysteem. Vanwege verschillende en
wisselende oorzaken (beheerskosten, logistieke kosten). Daarnaast draagt ook een forse
stijging van de verwerkingsprijzen van afvalstromen (grote toename aan te verwerken
tonnages, gevoegd bij afvalimport) bij aan de landelijke tendens van stijging van de
afvalstoffenheffi ngen.

Tegen die achtergrond past een voorziene stijging van de afvalstoffenheffing in Weert in
het landelijke beeld. Daarin heeft Weert een middenpositie.

Voorgesteld wordt te gunnen aan van Kaathoven Nederland BV in combinatie met Baetsen
BV tegen de prijzen zoals zij die op het inschrijfformulier hebben opgenomen.

Kanttekcni ngcn cn risico's

Na het gunningsbesluit worden partijen op de hoogte gebracht en gaat de zogenaamde
standstill-termijn lopen (periode dat gemankeerde partijen bezwaar kunnen aantekenen).
Die termijn duurt 20 dagen. In die periode zal met de beoogd winnaar alvast het
zogenaamde verificatiegesprek worden aangegaan. De toets op juistheid, volledigheid en
rechtmatigheid, Ook wordt dan gesproken over operationele zaken die te regelen zijn. Als
alles in orde is volgt na 20 dagen de definitieve gunning en wordt met de winnaar het
contract opgemaakt.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De uitkomst van de aanbesteding betekent een extra belasting van de
afvalstoffenbegroting. Dit noopttot een, al dan niet gefaseerde, verhoging van de
afvalstoffenheffing per aansluiting. Naast dit aspect zijn natuurlijk ook andere
kostenontwikkelingen in de afvalbegroting, alsook een eventuele inzet van reserves van
invloed op het uiteindelijke tarief voor de afvalstoffenheffing 2020. Het college neemt over
de financiële gevolgen op 22 oktober 2019 een besluit.
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In een RIB die op 22 oktober 2019 aan Uw college wordt voorgelegd en vervolgens wordt
aangeboden aan de gemeenteraad wordt deze gunning en de financiële gevolgen nader
toegelicht. Daarop volgend wordt de integrale financiële verwerking opgenomen in de
tarieventabel die behoort bij de Verordening Afvalstoffenheffing 2020.

Duurzaamheid

Dit aspect is in de volledige context van de afweging tussen duurzaamheid, kosten en
servicegerichtheid in genoemde notitie" Achtergronden Systeem Inzameling Huishoudelijk
Afval en GFT Gemeente Weert" aan de orde gesteld. Deze notitie was bijgevoegd bij het
collegebesluit over de opdracht voor de aanbesteding. Naar die notitie wordt verwezen.

Uitvoering/evaluatie

Communicatie/participatie

Direct na het besluit van Uw college wordt de gunning aan de marktpartijen bekend
gemaakt. Deze wordt ook via Tenderned gecommuniceerd.
Het gunningsbesluit wordt in een RIB nader toegelicht. Deze RIB wordt op 22 oktober
2019 voorgelegd aan Uw college, waarna de gemeenteraad kan worden ingelicht.
De integrale verwerking van plussen en minnen die nog niet meegenomen waren in de
voorliggende begroting 2020 volgt een parallelle maar separate route, die hoort bij de
tarieventabel van de Verordening Afvalstoffenheffing 2020.

Overleg gevoerd met

Intern

Jos Schreijen
Maarten Hoovers
Miriam Andringa
Loet Koppen

Extern

Bijlagen:

- Inkoop
- functioneel beheerder afval en reiniging
- afdelingshoofd financiën
- beleidsadviseur financiën
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