
Vragen inzake raadsvoorstel concessieovereenkomst Reinigingsdienst .  
 
1-Er wordt gevraagd om jaarlijks 394.868,00 extra beschikbaar te stellen. Uit het bijgevoegde 
staatje blijkt dat dit bedrag in 6 jaar oploopt naar 762.133,00. Graag een verklaring voor dit 
verschil. 
Antwoord: het verschil betreft de jaarlijkse indexatie van 5% vanaf 2021. De indexatie van 
5% wordt berekend op de omzet van Renewi exclusief de loonkosten van het 
gemeentepersoneel (gedetacheerden). In het raadsvoorstel wordt de extra bijdrage 
gevraagd voor 2020. De extra middelen voor de jaren daarna worden verwerkt in de 
meerjarenbegroting van 2021. 

 
2-Het bedrag zoals voorgesteld door Renewi wordt jaarlijks met 5 procent ge-indexeerd. 
Welk bedrag wordt bedoeld, het verschil of het voorstel Renewi. Zie staatje. Is de basis voor 
genoemde 5 procent de geprognotiseerde omzet door Renewi vanaf 2020? 
Antwoord: De basis voor de 5 % betreft het bedrag voor 2020 € 1.895.398 minus de 
loonkosten gedetacheerden. Onderstaand als voorbeeld de berekening voor 2021, de 
overige jaren zijn op dezelfde manier berekend. De loonkosten gedetacheerden zijn 
gebaseerd op de afname van het aantal FTE op basis van natuurlijk verloop.  

             Bedrag 2020     € 1.895.398 

             Loonkosten        € 662.750             -/- 

             Basis index        € 1.232.648 

             Index                  € 61.632             + 

             Loonkosten        € 662.750             + 

             Bedrag 2021     € 1.957.030 

 
3-Zijn de bedragen zoals opgenomen in het staatje bij het raadsvoorstel inclusief meerwerk, 
gastheerschap en onderhoud containers? 
Antwoord: nee.  

 
4-Concreet. Welk financieel kader stelt de raad vast met dit raadsvoorstel . 
En structurele verhoging van 394.868,00 inclusief of exclusief een jaarlijkse index op basis 
van de geprognotiseerde Renewi omzet en inclusief of exclusief meerwerk, gastheerschap en 
onderhoud containers? 
Antwoord: De raad stelt als financieel kader de bedragen vast zoals opgenomen in het 
schema, exclusief de bedragen voor meerwerk, gastheerschap en onderhoud containers. 
Deze kosten vallen buiten de concessieovereenkomst. Dit is inclusief indexering. 

 
Dank voor beantwoording, 
Rob van Dooren. DUS Weert. 


