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Onderwerp

Voortzetten concessieovereen komst Rein i g ingsd ienst Weert.

Voorstel

1. In principe in te stemmen met het gewijzigd voortzetten van de
concessieovereenkomst Reinigingsdienst Weert voor de periode 2020-2025 op
grond van bijgevoegd addendum.

2. De raad op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet in de gelegenheid stellen
wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het gewijzigd
voortzetten van de concessie Reinigingsdienst Weert.

3. De raad verzoeken een aanvullend bedrag van structureel € 394,868,00
beschikbaar te stellen vanaf 2020 om de samenwerking tussen de gemeente
Weert en Renewi te continueren. De financiële gevolgen worden in de
meerjaren beg rotin g 2020-2023 verwerkt.

4. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto
artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur voor wat betreft het
bijgevoegde addendum en het rapport van BDO Advisory tot en met 2025.

5. Geheimhouding op te leggen aan de raad op grond van aftikel 25 lid 2 van de
Gemeentewet voor wat betreft het bijgevoegde addendum en het rapport van BDO
Advisory tot en met 2025.

6. De raad voor te stellen bovengenoemde geheimhouding op grond van artikel 25,
lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

Inleiding

In het najaar van 2Ot4 is de concessie Reinigingsdienst Weeft aanbesteed en is deze
voorlopig gegund aan toenmalig Van Gansewinkel (na een fusie verder gegaan onder de
naam Renewi). In de raadsvergadering van 25 maart 2015 heeft de raad ingestemd met
de verlening van de concessie aan Van Gansewinkel, waarop vervolgens het college op 13
augustus 2015 akkoord heeft gegeven op de inhoud van de concessieovereenkomst.

In te vullen door het B&W secretariaat:

ftarroora
! Niet akkoord
tr Gewijzigde versie! Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

¡ Anders, nl.:
Beslissing d.d.

Totaal aantal pagina's: 5
Pagina 1

GEMEENTE vtlEERT

De secreta

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeui I lehouder

Openbaar Gebied

Koen van Loon
(049s-s7s342)

M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc.

B&W-voorstel:
Dl-892317

Zaaknummer:
7597t4

Pu blicatie:
Openbaar

s B W

GG

W

MvdH

W

TG

W

WVE

W

PS

akkoord

bespreken

Sooft besluit: Besluit college

Weeft,
22 november 2019

2L. r(, ?o .3 Nummer: aS
c



De verlening van de concessie kent een initiële duur van 10 jaar met een optie tot
verlenging van telkens 5 jaar. In artikel 5.8 van de overeenkomst wordt als doelstelling
c.q. als opdracht geformuleerd dat partijen respectievelijk de concessiehouder binnen de
eerste vier volle kalenderjaren een besparing van minimaal 2Oo/o realiseren c.q. realiseeft
ten opzichte van het door de gemeente beschikbaar te stellen budget, In altikel 5.9 is
overeengekomen dat ongeacht de te behalen bezuiniging van 2Oo/o, het door de gemeente
beschikbaar te stellen budget specifiek ten aanzien van de operationele exploitatielasten,
in de eerste vier kalenderjaren jaarlijks met 5olo zal dalen.

In artikel 6.2 van de overeenkomst is overeengekomen dat partijen ln oktober 2019 ln
overleg treden om vast te stellen of de bezuinigingstaakstelling van 20o/o in de periode tot
en met 2019 is gehaald. In dit artikel staat dat de overeenkomst eindigt wanneer partijen
constateren dat de bezuinigingsdoelstelling niet is gehaald. Op basis van intensief overleg
met Renewi de afgelopen maanden is gebleken dat de afgesproken
bezuinigingstaakstelling van 2Oo/o (artikel 5.8) door Renewi niet wordt gehaald. De
jaarlijkse korting van 5olo op de operationele exploitatielasten is wel doorgevoerd (artikel
5.9). Ondanks de bepaling in artikel 6.2 is de wens van het college om de samenwerking
met Renewi in de Reinigingsdienst Weert in gewijzigde vorm voort te zetten.

Beoogd effect/doel

Voor de periode 2020-2025 continueren van de (middels addendum aangepaste)
concessieovereenkomst Reinigingsdienst Weert en daarvoor aanvullend financiräle
middelen beschikbaar te stellen.

Argumenten

1.1 De wens van beide partijen is om de concessieovereenkomst voort te zetten
Voor het college gelden daarvoor de volgende redenen:

. We zijn tevreden over de geboden dienstverlening in de afgelopen jaren en
hebben vertrouwen in de kwaliteit van de dienstverlening in de komende jaren.
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meer duidelijkheid en zekerheid dan het beëindigen van de samenwerking.

. Het niet behalen van de bezuinigingsdoelstelling kan voor een belangrijk deel
verklaard worden door aanpassingen en omstandigheden waar Renewi weinig of
geen invloed op heeft.

. Er moet rekening gehouden worden met een stevige verhoging van de kosten,
wanneer de overeenkomst eindigt. Voor het (in aangepaste vorm) voortzetten van
de overeenkomst zijn ook aanvullende financiële middelen nodig. Door de huidige
marktomstandigheden en de kostenstijgingen van de afgelopen en komende jaren,
is het aannemelijk dat het niet voortzetten van deze concessieovereenkomst
minimaal hetzelfde zal kosten als voortzetting van het contract.

1.2 Voortzetten van de concessieovereenkomst is juridisch gezien mogelijk.
De intentie van beide partijen om de dienstverlening vooft te zetten kan worden geborgd
door daarover nadere afspraken te maken. Daartoe is met inachtneming van de daaraan
te stellen juridische eisen erl aanbesledirrgsregels eerr addendurn op de
concessieovereen komst opgesteld.

1.3 De afgesproken financiële verplichtingen worden slechts ten dele gerealiseerd.
Op grond van aftikel 6.2 van de concessieovereenkomst heeft over de in de overeenkomst
opgenomen financiële doelstellingen en afspraken de afgelopen maanden intensief overleg
plaatsgehad met Renewi. Uit recent door Renewi overlegde cijfers blijkt dat de in artikel
5.8 opgenomen bezuinigingstaakstelling van 20olo niet wordt gerealiseerd. Wel is de in
artikel 5.9 afgesproken verlaging van 5olo gehaald. Op basis van een door BDO Advisory
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opgesteld adviesrapport kan worden geconcludeerd, dat de door Renewi overlegde
financiële gegevens evenals de daaraan ten grondslag liggende cijfers correct zijn.

1.4 Voorgestelde wijziging na intensief overleg.
Om voortzetting van de concessieovereenkomst mogelijk te maken zijn tussen partijen
verschillende scenario's besproken. Om de samenwerking met Renewi binnen de
Reinigingsdienst Weert te continueren en daarmee de kwaliteit van dienstverlening van de
afgelopen jaren, is uiteindelijk een scenario overeengekomen waarbij, middels een
addendum op de overeenkomst, artikel 6.2 van de concessieovereenkomst wordt
gewijzigd om continueren mogelijk te maken, en waarbij de gemeente vanaf 2020 jaarlijks
een aanvullend budget beschikbaar stelt van € 394.868,00, verhoogd met een index van
5olo ovêr de door Renewi geprognotiseerde omzet vanaf 2020. De personeelskosten van de
gedetacheerde medewerkers worden niet geïndexeerd.

2.1 Wensen en bedenkingen
Een besluit over het voortzetten van de concessieovereenkomst is een privaatrechtelijke
rechtshandeling. Volgens artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet is daarvoor het college het
bevoegde orgaan. Volgens artikel 169 lid 4 Gemeentewet zal het college, in een geval een
besluit ingrijpende gevolgen voor de gemeente heeft, niet eerder een besluit nemen,
nadat zij de raad in de gelegenheid heeft gesteld om haar wensen en bedenkingen ter
kennis van het college te brengen. Het college wenst de concessieovereenkomst met
Renewi in gewijzigde vorm voort te zetten, doch stelt de raad eerst in de gelegenheid om
wensen en bedenkingen kenbaar te maken aangaande dit voornemen.

3.1 Aanvullend budget is nodig om de concessieovereenkomst vooft te zetten.
Op basis van aftikel 6.2 kan Renewi besluiten om de overeenkomst te beëindigen, gezien
het feit dat de bezuinigingstaakstelling n¡et is gehaald. Door Renewiwordt aangegeven dat
de dienstverlening op basis van de concessieovereenkomst alleen kan worden voortgezet
indien door de gemeente aanvullend financiële middelen beschikbaar worden gesteld.
Daartoe zijn cijfers en prognoses aangereikt, waarover de afgelopen weken tussen partijen
intensief overleg heeft plaatsgevonden. U¡t de overlegde jaarcijfers blijkt, dat door Renewi
overde afgelopen jaren op de uitvoering van de afgesproken taken en werkzaamheden in
de concessieovereenkomst (fors) verlies is geleden. In de afgelopen jaren zijn de
uitvoeringskosten toegenomen terwijl het beschikbaar gestelde budget jaarlijks verlaagd
is. Hiervoor bestaat een aantal verklaringen.

1. Er zijn geen indexeringen toegepast voor inflatie of cao-verhogingen.
2. Het budget is ook niet verhoogd naar aanleiding van gerealiseerde uitbreidingen

van het aantal straten en aansluitingen. Er wordt dus meer afval ingezameld en
meer kilometers weg gereinigd, tegen een lager budget.

3. Op bepaalde punten heeft Renewi de dienstverlening moeten intensiveren om aan
de eisen te voldoen, zonder dat dit heeft geleid tot aanpassingen in het budget.
Meest in het oog springend is de grote toename van het PMD-afval, waardoor de
containers nu gemiddeld 3x per week geleegd worden, waar dit in 2015 nog 1x
per week was.

4. Het ziekteverzuim van de gedetacheerde medewerkers, waar Renewi de kosten
(begeleiding en vervanging) voor draagt, was hoger dan verwacht.

Daar komt bij dat voor de periode 2020-2025, in geval van voortzetting van de
concessieovereenkomst, rekening moet worden gehouden met een behoorlijke stijging van
de logistieke kosten (de zogenaamde NEA-index) en van de loonkosten als gevolg van
recente CAO-onderhandelingen. Aangezien de leeftijd van de gedetacheerde medewerkers
oploopt, wordt er rekening mee gehouden dat het risico op terug- of uitval van hun inzet
toeneemt. Om het niveau van dienstverlening in dergelijke situaties op peil te houden
moet door de Reinigingsdienst tijdelijk personeel worden ingehuurd en de hieraan
verbonden kosten c.q. risico's, onder meer vanwege de Wet arbeidsmarkt in balans,
worden voor de komende jaren meegerekend.
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Kanttekeningen en risico's
Indien niet tot voortzetting van de concessieovereenkomst wordt overgegaan, resteert
beëindiging van de samenwerking tussen de gemeente en Renewi.

In dat geval treedt op grond van artikel 7 van de concessieovereenkomst het zogenaamde
Exitplan in werking. Op basis van dit Exitplan continueeft de Reinigingsdienst Weert
weliswaar de dienstverlening, gericht op een goede overgang naar de gemeente en/of de
opvolgende dienstverlener, maar rekening moet worden gehouden met aanvullende
kosten, conform de huidige in de markt gevraagde prijzen.

Voorts zullen diverse scenario's moeten worden uitgewerkt hoe de taken en
werkzaamheden te organiseren, gericht op het beëindigen van de samenwerking met
Renewi binnen de Reinigingsdienst Weert. Dit is een intensief traject en de inschatting ¡s

dat daar minimaal een jaar overheen zal gaan. Er moet rekening worden gehouden met
een behoorlijke stijging van kosten, onder meer als gevolg van de huidige
marktontwikkelingen op het vlak van afval en logistiek. Het belangrijkste indexcijfer voor
de afvallogistiek (NEA huisvuilvervoer) was in 2019 6,Lô/o. Dat er een forse verhoging
moet worden doorgevoerd is vrijwel zeker, de hoogte van de stijging is onzeker en
uiteraard mede afhankelijk van nog te maken keuzes. Een andere belangrijke kostenpost
bij beëindiging wordt gevormd door de verplichting om materieel over te nemen van
Renewi (artikel 6.7). Dit betreft ook het materieel dat door Renewi is aangekocht ten
behoeve van uitvoering van de overeenkomst. Er zijn op dit vlak forse investeringen
gedaan, zoals een nieuwe kolkenzuiger en nieuwe veegwagen. In het geval van een
nieuwe aanbesteding kan de aanwezigheid van eigen materieel een complicerende factor
zijn. De verplichting om materieel overte nemen bestaat niet indien de overeenkomst na
2025 eindigt.

Wanneer de concessieovereenkomst niet wordt voortgezet, betekent dit onduidelijkheid en
onzekerheid voor de 18 medewerkers die momenteel nog gedetacheerd zijn. Tijdens de
looptijd van het exitplan moeten bestuurlijke keuzes worden gemaakt over de wijze
waarop we verder gaan.

Bovengenoemde risico's kunnen worden voorkomen door voortzetting van de middels
addendum aangepaste concessieovereenkomst en de daaraan verbonden financiële
consequenties voor een periode van zes jaren (2020 t/m 2025) opnieuw vast te leggen

Financiële, personele en juridische gevolgen

De uitkomsten van de onderhandelingen met Renewi zijn in onderstaand overzicht
meerjarig weergegeven.

2020 2lJ21 2l¡22 2023 2024 2lJ25 Totaal
Primaire
begroting
Voorstel
Renewi
Verschil

1.500.530

De primaire begroting Weert is gebaseerd op de huidige concessieovereenkomst en is
exclusief meerwerk, gastheerschap en onderhoud containers. Voorstel Renewi is eenmalig
een verhoging naar € 1.895.398,00 en vervolgens een jaarlijkse index van 5 o/o. De
loonkosten van de gedetacheerde medewerkers worden niet geïndexeerd. De structureel
hogere kosten hebben voor een deel betrekking op de afvalstoffenheffing. Voor 2020

1.500.530

3.409.258762.t33676.467595.902523.387456.500394.868
12.4t2.4382.262.6632.1.76.9972.096.4322.023.9171.957.0301.895.398

9.003.1801.500.5301.500.5301.500.5301.500.530
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komen de meerkosten volledig ten laste van het begrotingssaldo, vanaf 2021 wordt €
92.000,00 gedekt door de afvalstoffenheffing.

In de afgelopen jaren heeft de Reinigingsdienst Weeft structureel voor gemiddeld
€ 85.000,00 meerwerk verricht, zoals het uitvoeren van de gladheidsbestrijding en het
bladruimen. Dit meerwerk heeft in het verleden geleid tot bijstellingen via de
tussenrapportages.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Nadat de raad heeft ingestemd met het voornemen van het college om de
concessieovereenkomst vooft te zetten, wordt zo spoedig mogelijk overgegaan tot het
ondertekenen van het addendum op de concessieovereenkomst. Om de raad goed op de
hoogte te houden van de verdere uitvoering van de concessieovereenkomst c.q. relevante
ontwikkelingen in dat kader, zullen wij u jaarlijks rapporteren over de voortgang.

Commu nicatie/ participatie

Na besluitvorming over de concessieovereenkomst worden de gedetacheerde
medewerkers hiervan op de hoogte gebracht.

Overleg gevoerd met

Intern:

Financiën: Loet Koppen/ Leen Knapen-Simonis
luridisch: Leon Heesen
HRM: Trudie van Heugten/ Willie Coumans
Directie: Kees Joosten
Communicatie: Dirk Voermans

Extern:

Inkoop en aanbesteding: Jos Schreijen.

Bijlagen:

Niet openbaar
Addendu m concessieovereenkomst.
Rapport BDO Advisory
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