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Achtergrond
Ons college heeft in de vergadering van 1 juli 2008 besloten tot een mogelijke samenwerking
met N.V. Huisvuilcentrale Noord Holland (verder te noemen HVC). De uitgangspunten en
randvoorwaarden voor de samenwerking om te komen tot deze overdracht zijn vastgelegd in
de, door het college vastgestelde, strategie overdracht afvalbeheer van augustus 2010.
Aanleiding
De planning van de overdracht van het huishoudelijk afvalbeheer aan HVC is te optimistisch
gebleken.
Het overdragen van het afvalbeheer aan de HVC vindt plaats door het afsluiten van een
dienstverleningovereenkomst (DVO) voor een periode van minimaal 10,5 jaar met daaraan
gekoppeld een gebruiksovereenkomst afvalbrengstations, overeenkomst tot verkoop van
activa en een maatregelenplan 2011-2015. Deze onderdelen tezamen vormen de
strategische overdrachtsovereenkomst. De totstandkoming van al deze documenten vereist
meer werk dan was voorzien.
De planning was om de overdrachtsdocumenten en bijhorende aanbieding op 3 mei 2011 ter
besluitvorming aan het college en op 16 juni 2011 aan de gemeenteraad voor te leggen. De
nieuwe planning is nu als volgt:
17 augustus 2011 Besluitvorming college.
8 september
Vergadering ARC
8 september
Besluitvorming gemeenteraad.
Dit besluit heeft de volgende consequenties:
1. De planning wordt aangepast en op 8 september wordt het voorstel tot overdracht
voorgelegd aan de gemeenteraad.
2. Er dient een tijdelijke overeenkomst met HVC voor het gehele huishoudelijke
afvalbeheer te worden afgesloten.
Risico’s
Risico met betrekking tot deze planning is dat er in het besluitvormingsproces op enig
moment geen overeenstemming wordt bereikt. De HVC heeft dan bij de tijdelijke
overeenkomst wel enige investeringen moeten doen om de werkzaamheden te kunnen
uitvoeren. Deze investeringen zal de gemeente dan (gedeeltelijk) moeten overnemen. Te

denken valt aan nieuwe gecertificeerde containers en een slagboom op het terrein. Deze
investeringen zullen dan bij de overdracht aan een ander bedrijf dan de HVC, na
aanbesteding kunnen worden doorverkocht, waardoor het risico minimaal is geworden.
Als risicobeheersing worden er op verschillende niveaus ijkpunten ingebouwd waarop de
kans op wel/geen overeenstemming wordt bepaald. Aan de hand van deze kansberekening
worden benodigde afspraken gemaakt en vastgelegd.
IJkpunten in het proces
• In mei 2011 wordt op tactisch niveau over onder andere het tarief overleg gepleegd.
• In augustus 2011 (of wanneer mogelijk eerder) wordt de overdracht aan het college
voorgelegd. Aan de hand van dit besluit kan worden bepaald wat de kans op
overeenstemming is.
Wanneer er een definitief negatief besluit mocht worden genomen over de overdracht aan
HVC dan ontstaat er een geheel andere situatie. De vertraging zal dan aanzienlijk worden
omdat er dan Europees aanbesteed dient te worden. Het ligt in de lijn der verwachting dat
dan de tijdelijke overeenkomst navenant wordt verlengd.
De twee medewerkers afvalbrengstations die per 1 juli 2011 over zouden gaan naar de HVC,
zijn op de hoogte gebracht dat de mogelijkheid bestaat dat er geen overeenstemming met de
HVC kan worden bereikt. Zij zullen worden geïnformeerd over de nieuwe planning.
Ter afsluiting
Wij hopen u met deze memo voldoende te hebben geïnformeerd over het verloop van het
proces en gaan er vooralsnog vanuit dat wij tot een goede afronding met HVC komen.

