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Onderwerp : Aanbesteding route-inzameling restafval en GFT gemeente Weeft vanaf
7-r-2020

Geachte raadsleden,

Middels deze brief willen wij u informeren over de (financiële) consequenties van de
aanbesteding route-inzameling restafval en GFT in relatie tot het tarief van de
afvalstoffenheffing. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van uw raad bij de behandeling
van de verordening afvalstoffenheffing en bijbehorende tarieventabel in december.
Eind 2019 loopt het vigerende contract voor de huis-aan-huis-inzameling van restafval en
GFT af. Bij de begroting 2019 is onder programma 7 Volksgezondheid en Milieu
aangekondigd dat deze opdracht in 2019 zou worden aanbesteed. Wij hebben op 2 april
2019 bij besluit hier opdracht voor gegeven. De uitschrijving betrof het continueren van
de actuele wijze van inzamelen. Het betreft de wekelijkse inzameling van de duo-container
voor restafval en GFT. De hoge servicegraad richting inwoner en eenvoud van beheer zijn
kenmerkend voor dit systeem. In relatie tot alle overige kostenposten in de afvalbegroting
levert dit systeem bovendien een landelijk gemiddelde positie op wat betreft de
afvalstoffenheffing. Ook op het vlak van afvalscheiding scoort Weert goede cijfers als het
gaat om hoeveelheden ingezamelde waarde stromen, zoals PMD, textiel, verpakkingsglas,
oud papier enzovoort. In samenhang is dit beschreven in de notitie "Achtergronden
systeem inzameling huishoudelijk restafval en GFT in de gemeente Weert". Die notitie was
ook toegevoegd aan de gepubliceerde aanbestedingsstukken.

Op de aanbesteding hebben twee partijen ingeschreven. De zittende ondernemer Renewi
en de afvalinzamelaar Van Kaathoven. Van Kaathoven heeft de aanbesteding gewonnen
en heeft op 9 oktober jl. de opdracht voorlopig gegund gekregen. De bezwaaftermijn van
20 dagen is op diezelfde dag gaan lopen. Tevens zal in die periode de inschrijving, zoals
gebruikelijk, geverifieerd worden. Dat wil zeggen dat ook de uitvoeringszaken en zaken
als vergunningen en ceftificaten besproken worden. Als bezwaren uitblijven wordt de
gunning definitief en zal Van Kaathoven de huis-aan-huis-inzameling in de gemeente
Weeft gaan verzorgen. Daarbij zal wel van een overgangsperiode sprake zijn. Om
concurrentie mogelijk te maken en omdat op nieuw te bestellen inzamelvoertuigen
levertijden zitten, is de mogelijkheid geboden om het contract pas op uiterlijk 1 september
2O2O in te laten gaan. De zittende ondernemer Renewi is bereid om tot die tljd zijn
dienstverlening te continueren. Uiteraard tegen aangepaste voorwaarden.

De inschrijving van Van Kaathoven is tegen een hoger bedrag ad. € 700.000,-- op
jaarbasis ten opzichte van het huidige contract. Dit bedrag is te bezien in het kader van
het totaal van de afvalbeheerkosten in de gemeente. Het is een landelijke trend dat de
kosten van afvalbeheerflink stijgen. En wel in dezelfde ordegrootte als die in Weert.

Wilhelm¡naslngel 101
Correspondentle: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webslte: www.weert.nl - Twitter: www,twltter.com/gemeenteweert



Inzamelaars nemen geen genoegen meer met te lage marges die hun continulteit in

gevaar brengen. Ook extra wettelijke lastendruk als de WAB (loonkostenfactor inzameling)
ipelen een rol. De verwerkingsprijzen en ook de belastingen daar op stijgen. De stijging
van de inzamelkosten wordt samen met andere wijzigingen op de afvalbegroting verwerkt.
Uitgangspunt bij de bepaling van het tarief voor de inwoner is daarbij volledige
kostenãekkendheid. Voorgesteld wordt de noodzakelijke stijging van de afvalstoffenheffing
geleidelijk over twee jaren te laten verlopen. Voor 2O2O zal worden voorgesteld voor het
gemiddelde huishouden in Weert het tarief met € 18,-- te verhogen, zodat de totale
woonlasten gelijk blijven, rekening houdend met de in de begroting 2020 voorgestelde
verlaging van de rioolheffing en een stijging van het OZB tarief (onder voorbehoud van
instemming door de raad). Met inzet van de bestemmingsreserve afval, resteert dan voor
2020 nog € 146.000,-- die nog ten laste van het begrotingsresultaat gebracht moet
worden.

Hoqere kosten aanbestedinq € 700.000,--
Hoqere oobrenqst stiiqinq tarief met € 18,-- € 410.000,--
Saldo € 290.000,--
Inzet reserve afval € 144.000.--
Ten laste van beqrotingssaldo 2020 (ovb) € 146.000.--

De consequenties op de totale afvalbegroting voor 2O2L zijn nog niet compleet duidelijk in

relatie tot de hoogte van het tarief. Zoals vermeld zal een overgangstermijn van maximaal
9 maanden gelden waar bij de zittende inzamelaar zijn dienst continueert. De

voorwaarden waar tegen dat gebeurd zijn nog onderwerp van gesprek. Daarnaast zijn de

uitkomsten van de onderhandelingen over de concessieovereenkomst met Renewi nog niet
bekend. Het resultaat is van invloed op het uiteindelijke saldo van de begroting over 2020.
Dat saldo zal dan worden meegenomen bij het bepalen van het tarief afvalstoffenheffing in

202L. De uiteindelijke financiële consequenties zullen worden verwerkt bij de 1"
tussenrapportage 2020. Door deze fasering blijven de woonlasten voor 2020 gelijk ten
opzichte van 2019. De stijging van de afvalstoffenheffing past ruimschoots in het
landelijke beeld waar bij minimaal een dergelijke verhoging zich momenteel nagenoeg
overal voor doet. Daardoor blijft Weert naar verwachting wat betreft de afvalstoffenheffing
landelijk dezelfde middenpositie innemen.
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