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Bijgaand doe ik u toekomen het rapport van het onderzoek inzake Avalex. Dit onderzoek 
is in opdracht van de rekenkamer van de gemeente Delft en de rekenkamercommissies 
van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar (hierna: rekenkamercommissies) uitgevoerd door onderzoeksbureau 
Berenschot te Utrecht. Over het houden van dit onderzoek is uw raad in januari 2009. 
ingelicht 

Het concept van het onderzoeksrapport is bij briefvan 31 augustus 2009 in het kader 
van het ambtelijk hoor en wederhoor aan de gemeentesecretaris van elk van de vijf 
betrokken gemeenten voorgelegd met het verzoek dit op feitelijke onjuistheden te doen 
controleren. De van hen eind september 2009 ontvangen opmerkingen zijn zoveel 
mogelijk verwerkt in het thans voorliggende rapport. Er mag dus van uitgegaan worden 
dat het rapport geen feitelijke onjuistheden bevat. 

Bij briefvan 6 november 2009 is de rapportage in het kader van het bestuurlijk hoor en 
wederhoor voorgelegd aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders met het 
verzoek binnen vier weken te reageren op de naar aanleiding van de rapportage 
geformuleerde conclusies en aanbevelingen.De medio december 2009 ontvangen 
gezamenlijke reactie van de vijf colleges alsmede mijn briefvan 6 november 2009 zijn 
als bijlagen bij deze rapportage gevoegd. 



In het onderstaande treft u de conclusies en aanbevelingen aan die de rekenkamercommissies 
aan het onderzoek verbinden. Zij worden voorafgegaan door de vraagstelling van het 
onderzoek. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de reactie van de Colleges van 
Burgemeester en Wethouders 

Vraagstelling 

Het uitgevoerde onderzoek richtte zich op de volgende hoofdvraag: 

Heeft Avalex voor gemeenten de voordelen opgeleverd die werden beoogd bij de 
toetreding tot Avalex en in hoeverre beschikken de raden over mogelijkheden om 
hierop te sturen? 

Voor wat het eerste gedeelte van deze hoofdvraag betreft wordt opgemerkt dat door de aan de 
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten bij toetreding de belangrijkste beoogde 
voordelen grofweg onderscheiden kurmen worden in: 

• kostendalingen voor de burgers als gevolg van efficiencywinst door schaalvergroting; 
• verhoging van de effectiviteit van de afvalinzameling tot uitdrukking komend in een 

hoger serviceniveau. 

In het onderstaande wordt door de rekenkamercommissies op basis van de resultaten van het 
onderzoek ten aanzien van zowel het eerste gedeelte van de vraag als het tweede het volgende 
geconcludeerd. 

Conclusies 

1. Mogelijke kostendalingen voor de burger als gevolg van efficiencywinst door 
schaalvergroting hebben niet geleid tot een daling van de afvalstoffenheffing. In de meeste 
gemeenten is deze met meer dan de inflatie gestegen 

2. Kostenbesparingen als gevolg van efficiencywinst door schaalvergroting kunnen op basis 
van de resultaten van het onderzoek niel vastgesteld worden. Hoofdstuk 4 van het rapport, 
waarin de verschillen tussen de diverse gemeenten aangaande de dienstverlening worden 
vermeld en de in bijlagen opgenomen factsheets per gemeente doen vermoeden dat 
bedoelde efficiencywinst niet heeft plaatsgevonden. Het door gemeenten gestipuleerde 
maatwerk onder meer op het gebied van het materieel voor de afvalinzameling staat op 
gespannen voet met efficiencywinst door schaalvergroting in het kader van de 
gemeenschappelijke regeling. 

3. Het realiseren van efficiencywinst wordt ook belemmerd door het ontbreken van zaken die 
behoren bij een goede samenwerking in het kader van een gemeenschappelijke regeling. Zo 
is er sprake van ecn beperkte binding van Avalex met de actoren van de 
gemeenschappelijke regeling, zoals burgers, raadsleden en gemeentelijke organisatie. 
Bovendien slaagt dc gemeenschappelijke regeling Avalex er niet in om vanuit zichzelf een 
productief gesprek over strategie, beleidsontwikkeling en harmonisatie op gang te brengen. 
Gesprekken hierover vinden of niet plaats of versnipperd of haperen. 



4. Verhoging van de effectiviteit van de afvalinzameling tot uitdrukking komend in een hoger 
serviceniveau kan op basis van het onderzoek niet vastgesteld worden, omdat voor het 
bereiken hiervan geen SMART geformuleerde doelen zijn vastgesteld. 

5. De betrokkenheid bij Avalex van dc leden van het Algemeen Bestuur die geen lid zijn 
van het Dagelijks Bestuur, is (te) gering. 

6. De aparte verantwoordelijkheden van eigenaar en klant liggen niet expliciet vast. 
7. De relatie van de gemeenschappelijke regeling Avalex met de raden laat te wensen over. 

Enerzijds wordt slechts in beperkte mate aan de raden gerapporteerd, anderzijds hebben 
raden beperkte interesse. Niet uit te sluiten is dat het een het gevolg is van het ander. 

Aanbevelingen 

Op grond van bovenstaande conclusies doen de rekenkamercommissies de volgende 
aanbevelingen. Tussen haakjes is aangegeven welke actor het voortouw bij de implementatie 
van de desbetreffende aanbeveling moet hebben. 

1. Maak in regionaal verband een expliciete afweging tussen de mate van gewenst maatwerk 
per gemeente en vergroting van efficiencywinst door middel van harmonisering van 
werkzaamheden (colleges b & w ) 

2. Stel SMART geformuleerde doelstellingen op voor de dienstverlening door Avalex en leg 
deze vast in de Dienstverleningsovereenkomsten (colleges van b & w ) . 

3. Monitor de SMART geformuleerde doelstellingen periodiek door onder meer het houden 
van burgertevredenheidsonderzoeken ( colleges van b & w ) . 

4. Stel ecn beleidsoverleg in, waarin leidinggevenden van de deelnemende 
gemeenten en de directie van Avalex participeren. ( colleges van b & w ) . 

5. Stel per gemeente een accountmanager aan die klachten over de dienstverlening 
communiceert met een vast aanspreekpunt bij Avalex ( colleges van b & w en Avalex ). 

6. Laat organisatieonderzoek uitvoeren naar de optimale governance-structuur van Avalex. 
7. Laat hiervan deel uitmaken het opstellen van een duidelijk relatiemodel tussen gemeenten 

en Avalex waarin de aparte verantwoordelijkheden van eigenaar en klant worden 
vastgelegd alsmede het expliciet maken van de toegevoegde waarde van het Algemeen 
Bestuur (colleges van b & w en dagelijks bestuur Avalex ). 

8. Vergroot als Dagelijks Bestuur door tussenkomst van de colleges van b & w de 
betrokkenheid van de raden bij de gemeenschappelijke regeling door : 

• het verstrekken van adequate informatie; 
• het voor alle raden gedurende een dagdeel per jaar houden van een 

voorlichting/discussiebijeenkomst; 
• de raden te betrekken in keuzes aangaande de harmonisering van de 

dienstverlening. 
9. Neem als raad een minder afwachtende houding aan richting vertegenwoordiger van het 

college in het Dagelijks Bestuur ( raden ). 



Reactie Colleges van Burgemeester cn Wethouders 

Vraagstelling 

In de reactie van de Colleges van Burgemeester en Wethouders wordt opgemerkt dat na het 
opstellen van het rapport de hoofdvraag is toegespitst op kostendalingen voor de burgers en 
verhoging van de effectiviteit van de afvalinzameling tot uitdrukking komend in een hoger 
service niveau. Naar het oordeel van de Colleges worden daarmee andere belangrijke 
motieven, die geleid hebben tot de oprichting van c.q. toetreding tot Avalex buiten 
beschouwing gelaten. 
Zoals in de inleiding van het onderzoeksrapport opgemerkt, hebben de onderzoekers onder 
meer gesprekken gevoerd met de gemeentesecretarissen en beleidsambtenaren van de 
betrokken gemeenten. Tijdens deze gesprekken werden kostendaling voor de burgers en een 
hoger serviceniveau het meest genoemd als motieven voor oprichting c.q. toetreding tot 
Avalex. De door de Colleges opgesomde drie andere voordelen zijn slechts een enkele keer 
als toetredingsmotief naar voren gekomen. De rekenkamercommissies hebben daarom de 
hoofdvraag toegespitst op de twee genoemde motieven. 

Conclusies 

Conclusie 1 inhoudende dat mogelijke kostendalingen niet hebben geleid tot een daling van 
de afvalstoffenheffing en dat deze in de meeste gemeenten met meer dan de inflatie is 
gestegen, wordt niet gedeeld door de Colleges. Waar sprake is van een hogere stijging t.o.v. 
de inflatie, gaat het in de regel om uitschieters waar verklarende oorzaken achter liggen. Ook 
worden vraagtekens gezet bij het gebruik van de afvalstoffenheffing als enige indicator mede 
omdat de gemeentelijke kosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing per 
gemeente kunnen verschillen. 
De rekenkamercommissies onderketmen dat bij het gebruik van de afvalstoffenheffing als 
enige indicator vraagtekens kunnen worden geplaatst. Bedacht moet echter worden dat de 
conclusie is gebaseerd op de door de onderzoekers verkregen informatie cn dat informatie die 
tot een ander inzicht zou hebben kunnen leiden, niet beschikbaar was. Het feit dat de reactie 
van de colleges vrij algemeen van aard is en geen informatie verstrekt over de omvang van de 
factoren die de verschillen kunnen verklaren, is wat dat betreft illustratief 

Ten aanzien van conclusie 2 merken de Colleges op dat schaalvoordelen niet "per direct" 
behaald worden, maar eerst na enige tijd zichtbaar worden. De conclusie van de 
rekenkamercommissies dat efficiencywinst gemaximaliseerd kan worden als er weinig tot 
geen maat werk verlangd wordt door individuele gemeenten, wordt gedeeld. Daarbij wordt 
wel opgemerkt dat maatwerk aan gemeenten niet verward mag worden met maatwerk aan 
bewoners en dat de samenwerking in Aval ex-verband er voor heeft gezorgd dat er zo veel 
mogelijk gestandaardiseerd wordt. 
In de reactie van de Colleges ontbreekt een cijfermatige onderbouwing voor hun stelling dat 
schaalvoordelen eerst na enige tijd zichtbaar worden. Niet vastgesteld kan dan ook worden of 
kostenbesparingen als gevolg van efficiencywinst door die schaalvergroting op een later 
tijdstip hebben plaatsgevonden. Ook ontbreekt een onderbouwing dat er wel zo veel als 
mogelijk gestandaardiseerd is. 



Hoewel de rekenkamercommissies niet geheel overtuigd zijn van de noodzaak tot het maken 
van onderscheid tussen maatwerk aan gemeenten en aan burgers, zijn zij overigens van 
mening dat ook maatwerk aan burgers op gespannen voet staat met efficiencywinst door 
schaalvergroting. 

Over conclusie 3 merken de Colleges op dat uitgebreide interacties langs diverse wegen 
tussen Avalex en actoren zouden leiden tot beperking van de efficiencymogelijkheden. De 
Colleges erkennen wel dat strategie, beleidsontwikkeling en harmonisatie verder 
doorontwikkeld moeten worden. 
De rekenkamercommissies zijn van mening dat bedoelde interactie een noodzakelijke 
voorwaarde is voor een klantgerichte dienstverlening. Een efficiënt bedrijf dat de verkeerde 
dingen doet is uiteindelijk niet kosteneffectief 

Met betrekking tot conclusie 4 geven de Colleges aan dat de doelstellingen beschreven staan 
in de dienstverleningsovereenkomsten. 
De Rekenkamercommissies zijn van mening dat de gewenste serviceniveaus meer 
afrekenbaar beschreven kunnen worden. 

Conclusie 5, inhoudende dat de betrokkenheid bij Avalex van de leden van het Algemeen 
Bestuur die geen lid zijn van het Dagelijks Bestuur, (te) gering is, wordt niet door de Colleges 
gedeeld, omdat zij niet kunnen beoordelen tegen welk verwachtingspatroon dit wordt gelegd. 
Door de onderzoekers is de beleving van de betrokkenen zelf als referentiekader gebruikt. 

In hun reactie op conclusie 6 (de aparte verantwoordelijkheden van eigenaar en klant liggen 
niet expliciet vast) en op de desbetreffende aanbeveling erkermen de Colleges dat hier sprake 
is van een probleem voor de gemeenten. 
De rekenkamercommissies merken hierbij op dat het probleem niet alleen de gemeenten 
regardeert, maar ook Avalex. Immers Avalex kan thans geconfronteerd worden met de 
situatie dat ieder der deelnemende gemeenten de verantwoordelijkheden van eigenaar en klant 
op geheel verschillende wijze invult, hetgeen de efficiency niet ten goede zal komen. 

Conclusie 7 luidt dat de relatie van de gemeenschappelijke regeling Avalex met de raden te 
wensen over laat. In hun reactie geven de Colleges aan dat als gevolg van het duale stelsel het 
uitvoerende karakter van de regeling er toe leidt dat de raden relatief op afstand staan. De 
raden worden wel geïnformeerd op een wijze zoals vastgelegd in de regehng en conform de 
werkafspraken tussen raad en College. 
Naar de mening van de rekenkamercommissies impliceert het duale stelsel niet dat de raden in 
het geheel geen opvatting meer mogen hebben over de aard en het niveau van het 
functioneren van de gemeenschappelijke regeling. Een periodieke en beleidsrelevante 
discussie over deze regeling kan bijdragen aan het verkrijgen van een dergelijke opvatting. 



Aanbevelingen 

De aanbevelingen worden door de Colleges in het algemeen onderschreven, voor zover deze 
(mede) de Colleges aangaan. 
Uitzondering hierop vormt aanbeveling 6 inzake een organisatieonderzoek naar de optimale 
govemance-structuur van Avalex. De gemeente Rijswijk acht deze aanbeveling onnodig. 

Gelet op de reactie van de Colleges dat er geen sprake is van gestructureerd overleg tussen de 
afzonderlijke gemeenten en Avalex over beleidszaken heeft de rekenkamercommissies doen 
besluiten deze aanbeveling de laten vervallen. De reacties van de Colleges op de uit het 
onderzoek getrokken conclusies en aanbevelingen geven de rekenkamercommissies verder 
geen aanleiding deze bij te stellen. 

Tot slot 

Desgewenst bestaat van de kant van de rekenkamercommissies de bereidheid een en ander 
mondeling toe te lichten. 

Hoogachtend, 

Namens de rekenkamercommissies. 

mr. W.J.K. Brugman 
voorzitter rekenkamercommissie 
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, 
tevens voorzitter gezamenlijke werkgroep. 
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1. Inleiding 

In dit rapport v/ordt verslag gedaan van het onderzoek naar de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
Avalex, Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht en onder begeleiding van de samenwerkende 
rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, 
Rijswijk en Wassenaar Avalex is een overheidsgedomineerde onderneming die huishoudelijk afval -
en op contractbasis ook bedrijfsafval- inzamelt. Dit gebeurt in de vorm van een GR van de 
gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar, 

De positie van Avalex is om meerdere redenen interessant. Uiteraard geldt de vraag of het bedrijf 
zijn taken naar behoren uitvoert. Daarbij komt, dat de afvalwereld behoorlijk in beweging is. 
Inmiddels is dit een grensoverschrijdende sector waarin naast overheidsbedrijven ook grote 
internationale marktspelers zijn ontstaan. In de kapitaalsintensieve afvalsector brengt dit voor 
gemeenten risico's en kansen met zich. In dat licht is in veel gemeenten gekozen voor 
samenwerkingsarrangementen, zoals bij Avalex in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. 
Rondom een gemeenschappelijke regeling ontstaat vaak de vraag hoe de aansturing het meest 
effectief kan worden ingericht. Het uitgevoerde onderzoek nchtte zich daarom op de volgende 
hoofdvraag: 

Heeft Avalex voor gemeenten de voordelen opgeleverd die werden beoogd bij de toetreding tot 
Avalex en In hoeven-e beschikken de raden over mogelijkheden om hierop te sturen? 

1.1 Onderzoeksaanpak 

In het onderzoek is door vier rekenkamers^ samengewerkt. Deze hebben gezamenlijk een 
onderzoeksvraag geformuleerd. Vervolgens is een conceptnormenkader opgesteld ter uitwerking 
van de onderzoeksvraag en aansluitend is een eerste ronde van informatieverzameling gehouden. 
Deze omvatte een gespreksronde van de onderzoekers met gemeenteraadsleden. Deze 
gesprekken -die hebben plaatsgevonden in raadscommissies- richtten zich op de aanvulling van het 
conceptnormenkader met de zaken die door de raadsleden belangrijk werden gevonden en om 
opvattingen van de raadsleden over de dienstverlening en de besturing van Avalex te venwerven. 
Parallel aan de ronde met de raden zijn gesprekken gevoerd met de gemeentesecretarissen en 
beleidsambtenaren van betrokken gemeenten. Door deze gesprekken is informatie over de reiatie 
tussen de gemeenten en Avalex verworven. Daarnaast hebben alle betrokken gemeenten een 
dossier overhandigd met documentatie over onder meer de toetreding tot Avalex, de afspraken 
tussen Avalex en de gemeente, de kosten en de informatievoorziening aan de raad. 

' Waarvan drie rekenkamercommissies en een rekenkamer 
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Op basis van de eerste gespreksronde met de raden is het normenkader aangepast en vastgesteld 
door de rekenkamers. Vervolgens zijn op basis van de gevoerde gesprekken zogenoemde 
factsheets opgesteld voor aile deelnemende gemeenten. Deze zijn in de slotfase van het onderzoek 
ter toetsing op feitelijke juistheid weer voorgelegd aan de gemeenten en zijn weergegeven in de 
bijlage van dit rapport. 

Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de directie van Avalex om infomiatie over het bedrijf te 
vergaren. Tevens is gesproken met alle bestuursleden van Avalex en zijn bestuursverslagen 
geraadpleegd om inzicht te krijgen in de opvattingen van bestuursleden over de besturing van de 
GR- In de slotfase van het onderzoek is het normenkader gebruikt om een analyse te maken van de 
verzamelde informatie. 
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1.1.1 Normenkader 

Het door de rekenkamers vastgestelde normenkader is in de tabel hieronder weergegeven. 

Tabel 1 : normenkader onderzoek Avalex 

Wat wülen we 
bereiken en 
wat mag het 
kosten? 
(geeft 
antwoord op 
de vraag 
betreffende 
efficiëntie) 

Wat gaan we 
daarvoor doen 
binnen de GR 
Avalex? 

Prijs Dienstverlening Avalex 
Kwaliteit • De kostprijs, de te leveren diensten en producten en frequentie zijn van 
Frequentie tevoren vastgelegd. 
Uitvoering • Het huidige prijspeil staat in verhouding mel de historische kostprijs en 

het huidige serviceniveau en valt binnen de bij toetreding vastgestelde 
doelstellingen. , , • 

• Er is voldoende ruimte voor maatwerk per gemeente. 
• Er is sprake van een effectieve uitvoering van de reinig ingstaken. 
• De communicatie met de burgers en de klachtenaftiandeirng door Avalex 

verloopt voldoende. 

Informatie Verslaglegging en transparantie 
Bedrijfs- • Oveitieadkosten zijn transparant weergegeven, 
voering « Grote investeringen worden voorgelegd aan het bestuur. 

• Er vindt geen kruissubsidiëring plaats tussen de programma's. 
• Er zijn SMART criteria en doeistellingen aangaande prijs en kwaliteit 

geformuleerd waarop het bedrijf informatie verzamelt, rapporteert en 
stuurt. 

Bedrijfsvoering en uitvoering door Avalex 
• Er zijn burgertevredenheid onderzoeken en deze worden (zichtbaar) 

gebruikt als input om (bij) te sturen. 
• De sancties bij het niet nakomen van de DVO zijn vastgelegd. 
• Er zijn kaders gesteld voor de bedrijfsvoering en er is sprake van een 

efficiënte bedrijfevoering. 
• Het bestuur stelt voorschriften vast ter zake van het geldelijk beheer, de 

financiële aöminislratie en de financiële organisatie. 
• De overgang van het personeel naar Avalex is conform de afspraken in 

sociale plannen verlopen. 
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Hoe zijn de 
bevoegdheden 
en aansturing 
(formeel) 
belegd? 

Hoe stuurt de 
raad? 

Bevoegd- Besturing van GR Avalex 
heden « pe bevoegdheden en taken van raden en het bestuur vanAvalex^ zijn 
Aansturing helder. De informatieposities van deze organen zijn helder vastgelegd en 
Besluit- worden confonn ingevuld. 
vomiing • Het bestuur bestuurt en controleert zichtbaar (de prestaties van) Avalex, 
Demo- onder meer heeft zij regelmatig de mogelijkheid om de kosten en de 
cratische randvoorwaarden van dienstverlening vast te stellen, 

legitimiteit • De besluitvorming in het bestuur is transparant voor de gemeenteraden, 

Rolverdeling Avalex - gemeenten 
• Er Is een duidelijk verschil tussen klant- en eigenaarrol van de 

gemeente. 
• Het is transparant hoe er met mogelijke tegenstrijdigheid (klant-eigenaar) 

van belangen omgegaan wordt. 
• Gemeenten en Avalex hebben een heldere procedure aangaande 

(strategische) vernieuwingen van de dienstverlening. De kaderstellende 
rol voor dienstverlening is belegd. 

Omgang met raden 
• De virijze van rapporteren is voldoende transparant en inzichtelijk voor 

de raden om vast te stellen in hoeverre de doelstellingen zijn 
gerealiseerd. 

• De raden controleren de tussenrapportages en stellen vast of de 
behaalde resultaten passen binnen de gestelde kaders. 

• Op hef moment dat de behaalde resuitaten niet binnen de gestelde 
kaders passen, stellen raden/colleges het beleid bij of zorgen voor 
interventies rictrting Avalex. 

1.2 Leeswijzer 

In het vervolg van deze rapportage komen de onderzoeksbevindingen en de analyse ervan aan de 

orde. Allereerst wordt de kern van Avalex, namelijk het afvalbedrijf, op hoofdlijnen beschreven in 

hoofdstuk 2. In het hoofdstuk daarna volgt een beschrijving van de relatievorming, zowel op 

bestuurlijk als ambtelijk niveau, tussen de gemeenten en Avalex. Daarna wordt in hoofdstuk 4 

ingegaan op de dienstverlening en de verschillen daarin tussen de verschillende gemeenten. 

In het slothoofdstuk wordt aan de hand van het nonnenkader een analyse gemaakt. In de bijlage 

zijn de zogenoemde factsheets per gemeente opgenomen. 

^ ln hoofdstuk drie wordt beschreven dat het bestuur van de GR Avalex wordt gevormd door een Algemeen 

Bestuur (AB) van tien leden, waaruit een Dagelijks Bestuur (DB) van vijf leden wordt gekozen. In het vervolg 

wordt waar mogelijk van 'het bestuur' gesproken. AB en DB worden onderscheiden daar waar relevant. 
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2. Onderzoeksbevindingen over het bedrijf Avalex 

Gemeenten hebben een wettelijke plicht om huishoudelijk afval in te zamelen. Om die plicht in te 

vullen kunnen verschillende vormen worden gekozen, bijvoorbeeld een eigen dienst, uitbesteding 

aan een privaat bedrijf of een GR^ zoals Avalex. In het verlengde van de inzameipllcht voor 

huishoudelijk afval, zamelen veel gemeenten ook het afval van kantoren, winkels en diensten 

(KWD) in. Dat is ook bij Avalex het geval. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het bedrijf Avalex aan 

de hand van haar kerntaak, het dienstenpakket, de organisatie en besturing en de bedrijfsvoering. 

Op 2 april 2001 zag Avalex het levenslicht op initiatief van de gemeenten Leidschendam, Rijswijk en 

Voorburg. Bij het bundelen van activiteiten had men schaalvoordelen voor ogen. Avalex heeft de 

rechtsvorm gekregen van een gemeenschappelijke regeling op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. Dit houdt in, dat de gemeenten gemeenschappelijk eigenaar zijn 

van Avalex, Met de toetreding van Pijnacker-Nootdorp per 10 oktober 2004. Wassenaar per 1 

januari 2006 en Delft per 1 juli 2007 zijn uiteindelijk de volgende gemeenten gezamenlijk eigenaar 

van Avalex: gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Delft en Wassenaar. 

Momenteel zijn gesprekken gaande met de gemeente Midden-Delfland over toetreding tot de GR. 

Volgens haar website en het jaarverslag is 'Avalex [...] een overhel dsgedomi nee rd 

afvalrei nigi ngs bed rijf. Het beoogt op een effectieve en efficiënte wijze de afvalverwijdering en 

overige reinigingsactiviteiten uit te voeren voor gemeenten en private organisaties. De diensten 

worden aangeboden middels vier verschillende programma's, bestaande uit inzameling 

huishoudelijk afval, brengstations, aanvullende dienstveriening, en zakelijke reiniging'*. De 

gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Rijswijk en Wassenaar zijn 

eigenaar van Avalex' Het bedrijf heeft als doel' 'Avalex staat voor effectieve, efficiënte en 

klantgerichte uitvoering van de afvalverwijdering en ovehge reinigingsactiviteiten in opdracht van 

gemeenten en bedrijven in de regio.' 

De missie van Avalex is als volgt geformuleerd: Avalex is een overtieidsgedomineerd 

reinigingsbedrijf, een betrouwbare partner en een goede werkgever Avalex creëen toegevoegde 

waarde voor haar opdrachtgevers door het zo inr)ovatief, effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren van 

de Integrale relnigingstaken en te zorgen voor een schone leefomgeving.' 

Zie voor een verdere beschrijving van de GR en haar tresturing hoofdstuk drie van dit rapport. 

•* Zie de ontvrerp programmabegroting Avalex 2010. 
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2.1 Taken Avalex 

Avalex verzorgt voor de gemeenten de inzameling en de venwerking van huishoudelijk afval. Avalex 
heeft, voortvloeiend uit de GR^ als taken^: 

• het gescheiden inzamelen^ van uit huishoudens vrijkomende afvalstoffen en aansluitingen die 
onder het reinigingsrecht/afvalstoffenheffing vallen; 

• onderhoud en beheer van brengstations en inzamelmiddelen; 

• zorg voor de venwerking van afvalstoffen. 

Daarbij geldt dat Avalex naast de taken die op grond van de GR voor de deelnemende gemeenten 
worden uitgevoerd, ook nog andere diensten ven"icht, bijvoorbeeld aan zakelijke klanten. Dit is tenjg 
te zien in de dienstenprogramma's van Avalex. In haar bedrijfevoering heeft Avalex een viertal 
programma's van dienstverlening gedefinieerd. 

• Programma inzameling van huishoudelijk afval. Het programma inzameling huishoudelijk afval 
heeft betrekking op al het huishoudelijk afval dat van inwoners in de aangesloten gemeenten 
wordt opgehaald. De wijze van inzameling en de frequentie waarmee dit gebeurt, wordt in 
overleg met de deelnemers bepaald en is in de dienstverieningsovereenkomst (DVO) 
vastgelegd. Met dit programma wordt invulling gegeven aan de aan de GR opgedragen 
wettelijke taak van de deelnemende gemeenten tot inzameling van al het huishoudelijk afval van 
burgers. Binnen dit programma houdt Avalex zich bezig met inzameling van restafval, GFT, 
grofvuil, klein chemisch afval (KCA), milieuparken en kringloop. 

• Programma afvalbrengstatlons. Dit programma omvat het beheer en onderhoud van de 
brengstations in alle deelnemende gemeenten. De wijze van exploitatie vindt plaats aan de 
hand van de in de DVO gemaakte afepraken. Zo bepaalt de deelnemer wanneer en hoelang 
een brengstation geopend dient te zijn. Naast het halen dient aan de burgers in de gemeenten 
Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar wettelijk de 
mogelijkheid geboden te worden om hun afval aan te bieden. Dit programma voorziet in deze 
mogelijkheid, 

• Programma zakelijke reiniging. Dit programma omvat de inzameling evenals de overslag van 
zakelijk afval ten behoeve van ondernemers, instellingen en buurgemeenten evenals het 

De werking van de GR wordt verder beschreven in hoofdstuk drie van dit rapport. 

^ Mantelovereenkomst 2008. 

^ Aangenomen wordt dat onder gescheiden inzamelen ook het inzamelen van de fractie restafval wordt 

verstaan. 
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uitvoeren van incidentele opdrachten voor deze organisaties. Met dit programma wondt het afval 

van ondernemingen, instellingen en buurgemeenten (gemeente Midden Delfland) ingezameld, 

maar worden ook aanvullende diensten voor deze partijen uitgevoerd. De kern van dit 

programma wordt gevormd door een tweetal activiteiten: het inzamelen van afval van 

ondernemers, instellingen en buurgemeenten en de overslag van afval via het overlaadstation. 

Daarnaast worden specifieke opdrachten voor zowel de aangesloten gemeenten als andere 

organisaties uitgevoerd. Binnen dit programma biedt Avalex het inzamelen van Kantoor-, 

Winkel- en Dienstenafval (KWD), het inzamelen van afval voor buurgemeenten, uitvoeren van 

specifieke reinigingopdrachten, overslag van afval voor derden en ongediertebestrijding aan. 

• Programma aanvullende diensten. Het programma aanvullende diensh'erlening heeft betrekking 

op taken welke niet onder één van de eerdergenoemde programma's vallen. Het betreft naast 

een aantal structurele taken zoals gladheidbestrijding, het reinigen van straten en het afvoeren 

van afval uit openbare ruimten, ook incidentele opdrachten van deelnemers. De structurele 

taken vormen onderdeel van de met de deelnemer afgesloten DVO. Met dit programma wordt 

beoogd te bereiken dat: 

- de deelnemende gemeenten hun relnigingstaken zo breed en volledig mogelijk bij één 

opdrachtnemer kunnen onderbrengen; 

een zo breed mogelijk scala aan diensten wordt aangeboden, waardoor enerzijds invulling 

kan worden gegeven aan een leeftijdbewust personeelsbeleid en verantwoord 

ouderenbeleid en anderzijds de basis voor de toerekening van overhead wordt vergroot, 

waardoor deze kosten voor alle producten zo laag mogelijk kunnen worden gehouden. 

2.1.1 Ontwikkeling van het dienstenpakket 

Het dienstenpakket van Avalex is continu in ontwikkeling. De afgelopen jaren heeft dit vooral zijn 

weerslag gehad rn het verkennen van mogelijkheden om meer diensten aan deelnemende 

gemeenten te verienen. Zo heeft Wassenaar vlak na toetreding getracht om aanvullende diensten 

zoals de straat- en strandreiniging en bladruiming af te nemen bij Avalex, Uiteindelijk is dit niet 

gerealiseerd, omdat de besluitvonning hierover te lang duurde.^ Rijswijk heeft de taken op het 

gebied van straatreiniging, die eerder bij Avalex ondergebracht waren, terug genomen. Avalex 

beschouwt straatreiniging sinds 2009 niet meer als kerntaak. 

in de toelichting van Wassenaar wrordt tevens vermeld dat na toetreding van Wassenaar Avalex bezig was 

met de evenluele toetreding van Delft en Zoetermeer. Wassenaar heeft vervolgens aangegeven dat er voor 

Avalex niet iwee trajecten tegelijkertijd kunnen lopen. Dat zou len koste gaan van de zorgvuldigheid en 

kwaliteit. 
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Naast de verbreding van het dienstenpakket is er ook veel aandacht geweest voor het aantrekken 

van nieuwe gemeenten, waarvan de gemeente Delft de laatste is geweest. Deze groei wordt door 

Avalex mede beoogd, omdat 'het belang van de deelnemers en daarmee van Avalex zelf is, dat 

Avalex zo efficiënt mogelijk functioneert. De groei naar de huidige omvang biedt goede 

rnogel ij kheden voor het verbeteren van de efficiency [...]'.^ 

Daarnaast blijkt uit de stukken van Avalex, dat het komen tot verdere harmonisatie van het 

dienstenpakket tussen de gemeenten van belang is. Zo schrijft Avalex in haar halfjaarbericht van 

november 2008 aan de gemeenten, dat een nadere oriëntatie zal plaatsvinden op de mogelijkheden 

om tot een harmonisatie van t>eleid van de opdrachtgevers en de werkwijze van Avalex te komen. 

Hierbij zal een accent liggen op de inzameling (of nascheiding) van deelstromen, zoals kunststofl'en, 

papier en GFT. Hiertoe is men reeds een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met bedrijven 

die dit kunnen faciliteren, eerstens door een haalbaarheidsstudie. 

Avalex blijft streven naar groei, zoals blijkt uit het volgend citaat: '[Avalex wil] het toonaangevende 

reinigingsbedrijf in de regio zijn en kwalitatief tot de top van de Nederiandse reinigingsbedrijven 

t>ehoren. Daarbij is de bedrijfevoering solide en wordt groei gerealiseerd door haar volume te 

vergroten en haar takenpakket uit te breiden'^^.. 

2.2 De bedrijfsvoering van Avalex 

|n deze paragraaf komen de onderzoeksbevindingen aangaande de bedrijfsvoering van Avalex aan 

de orde. Hier is het normenkader gevolgd uit het eerste hoofdstuk. Specifiek gaat het om de normen 

uit de categorie 'wat gaan we daarvoor doen binnen de GR Avalex'. Deze nomien worden hier 

direct gevolgd, aangezien het onderzoek naar de bedrijfsvoering zich specifiek heeft gericht op deze 

riormen en niet zozeer op de bedrijfëvoering van Avalex als zodanig, In de volgende hoofdstukken 

wordt een bredere beschrijving gegeven dan alleen die op basis van de normen. In hoofdstuk vijf 

vvordt vervolgens een en ander getoetst aan de normen. 

2.2.1 Verslaglegging en transparantie 

Hieronder worden bevindingen weergegeven aangaande de transparantie van de overhead, het 

voorieggen van grote investeringen aan het bestuur, het verbod op kruissubsidiëring tussen de 

programma's en het bestaan van SMART gefomiuleerde criteria en doelstellingen aangaande prijs 

en kwaliteit waarop het bedrijf informatie verzamelt, rapporteert en stuurt. 

Transparantie van de overhead 

^ Ontwerp programmabegroting Avalex 2010. 

'° Halfjaarbericht van het Algemeen Bestuur van Avalex aan de gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten (november 2008). 
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Financiële transparantie wordt gedefinieerd als de mate waarin gegevens over de financiële situatie 

van Avalex beschikbaar zijn. Eén van de onderdelen waarover men transparant kan zijn is de 

overhead. Hieronder wordt veelal verstaan: die diensten die ondersteunend zijn aan het primaire 

proces, zoals de directie, financiën, P&O, facilitaire zaken et cetera. Het aantal fte's dat wordt 

ingezet op deze taken als percentage van het totaal aantal fte's binnen de organisatie levert het 

overheadpercentage. Avalex rapporteert in 2009 een overheadpercentage van 22,1%. Behoudens 

de gegevens uit het jaarverslag is geen verder onderzoek gedaan naar de omvang van de overhead 

van Avalex, de ontwikkelingsgraad ervan en is deze ook niet vergeleken met die van gelijksoortige 

organisaties, zoals bijvoorbeeld door middel van een benchmark. 

Het cijfer kan wel worden vergeleken met cijfers uit andere branches zoals die in de figuur hieronder 

zichtbaar zijn gemaakL Deze figuur omvat de gemiddelde overheadpercentages" in een groot 

aantal sectoren, zowel publieke als private. In die vergelijking houdt het overtieadpercentage van 

Avalex het midden tussen dat van organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en ministeriële 

agentschappen. In vergelijking met deze sectoren is dit gemiddeld (gemiddelde = 21,9%). Met 

betrekking tot de omvang van de overhead blijkt uit de geraadpleegde cijfers geen vertoop en zijn 

geen concrete doelen vastgesteld. 

50% -

Figuur 1 : Gemiddelde overhead publieke instell ingen 

^̂  De cijfers zijn afkomstig uit een benchmark waarin aile overhead-kosten worden teruggerekend naar 

hoeveelheden fte's. De wijze waarop Avalex de overhead berekent is niet bekend. 
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Grote investenngen 

Met betrekking tot het doen van grote investeringen zijn in de GF? bepalingen opgenomen, die de 
financiële kaders aangeven waariainnen de directeur en het bestuur dienen te opereren. De 
bevoegdheden van het bestuur betreffen het vastetellen en wijzigen van de begroting, van 
de meerjarenbegroting, de jaarrekening en het aangaan van geldleningen en overeenkomsten 
boven een bedrag van 5 miljoen euro. Dit laatste hoort bij de categorie 'belangrijke besluiten' 
waarmee minimaal 2/3 van de stemmen in het bestuur moet instemmen. Er zijn geen nadere regels 
aangaande investeringen -zoals bijvoorbeeld een financiële verordening- aangetroffen, waariDÏj 
natuurtijk geldt dat het bestuur dient te opereren binnen de begroting. In de door de onderzoekers 
geraadpleegde verslagen van bestuursvergaderingen van Avalex is zichtbaar dat het bestuur zich 
met enige regelmaat bezighoudt met beslissingen aangaande grotere investeringen, zoals onder 
meer in een groot ICT-project. 

Kruissubsidiëring tussen de programma's 

Het is in theorie mogelijk dat één van de programma's een negatief financieel resultaat boekt, dat 
door positieve financiële resultaten in de andere programma's wordt opgevangen. Bij Avalex zou dit 
vooral een probleem opleveren indien het programma zakelijke reiniging een negatief resultaat zou 
boeken. Dan zouden immers vertiezen op private activiteiten van Avalex moeten worden gedekt met 
inkomsten uit publieke activiteiten voor de gemeenten. Uit het jaarverslag van 2008 blijkt evenals uit 
de programmabegroting 2010, dat het programma zakelijke reiniging een positief resultaat heeft'^. 
Deze resultaten zijn toegevoegd aan het resultaat van de GR als geheel. Indien de situatie zich voor 
zou doen, dat het zakelijke programma wel verties zou opleveren, dan geeft Avalex aan deze 
activiteiten te stoppen. Over de wijze waarop dit stopzetten plaats moet vinden en over de wijze 
waarop de effecten hiervan zouden moeten worden opgevangen (bijvoorbeeld de kosten die 
hiennee zouden zijn gemoeid) zijn geen afspraken vastgelegd. 

Om de financiële resultaten van het programma zakelijke reiniging en de activiteiten voor 
gemeenten nog beter te scheiden, is men voornemens de zakelijke reiniging in een aparte 
rechtspersoon onder te brengen. Hoewel de deelnemende gemeenten (via de GR) voor 100% 
eigenaar blijven v3n deze entiteit, worden de financiële resultaten (en daarmee ook eventueel 
risico) daarmee losgekoppeld van de ovenge programma's. 

SMART criteria ten aanzien van prijs en kwaliteit 

Bij dit cnterium gaat het om de vraag of Avalex voor haar interne bedrijfevoering gebruikt maakt van 
SMART criteria. Hiertoe is met name gekeken naar de verantwoording hierover in jaarverslagen en 

'^ Ontwerp programmabegroting Avalex 2010. 

39205 Eindrapport 10 



begrotingen. In de begrotingen over 2009 en 2010 is per programma weergegeven op basis van 
welke indicatoren men prestaties gaat meten. Enkele voorbeelden zijn hieronder weergegeven. 

• Werkelijke kosten versus begroting. 

• Aantal ingezamelde tonnen per soort afval. 

• Aantal ingezette uren personeel en materieel. 

• Ontwikkeling onderiinge verhouding diverse soorten afval. 

• Kostenontwikkeling per soort producL 

• Aantal meldingen/klachten. 

Hierbij is in de begroting echter niet aangegeven welke concrete meetbare resultaten men ambieert, 
bijvoorbeeld in de daling van het aantal (specifieke) klachten, of een hoger scheidingspercentage 
van deelstoffen uit regulier afval. Ook wordt in de jaarverslagen niet zichtbaar gerapporteerd over 
deze indicatoren. 

In de DVO's, die in hoofdstuk 3 worden beschreven, worden concrete afepraken per product en 
dienst gemaakt Deze afepraken hebben betrekking op zaken die hierboven zijn genoemd, zoals het 
aantal tonnen ingezameld afval en de kosten. Ook de DVO's richten zich echter voornamelijk op de 
te verrichten activiteiten (inzamelfrequenties) en minder op het bereiken van inhoudelijke 
doelstellingen, zoals bijvoorbeeld het verminderen van het aantal klachten. 

2.2.2 Bedrijfsvoering en uitvoering door Avalex 

Aangaande de bedrijfevoering worden hierna de nomien behandeld betreffende de 
burgertevredenheidsonderzoeken, de sancties bij het niet nakomen van de DVO, de kaders voor de 
bedrijfsvoering en het bestaan van voorschriften ter zake van het geldelijk beheer, de financiële 
administratie en de financiële organisatie. Ook wordt ingegaan op de overgang van het personeel 
naar Avalex. 

Burgerte vredenheidsonderzoeken 

Er worden door Avalex geen burgertevredenheidsonderzoeken gehouden. Ook gemeenten meten 
niet structureel de tevredenheid van hun inwoners over de afvalinzameling. Er liggen in de 
ma nte love reen komst en GR geen afspraken tussen Avalex en gemeenten vast over wie de 
tevredenheid over de afvalinzameling bij burgers zou moeten meten. Uit de gesprekken blijkt, dat 
diverse gemeenten verwachten dat Avalex een dergeliik onderzoek uit zal voeren. In een aantal 
gemeenten wordt de tevredenheid van bewoners over de kwaliteit van de dienstveriening wel 
gemeten als onderdeel van bredere burgertevredenheidsmetingen, bijvoorbeeld in Delft, Rijswijk en 
Wassenaar, maar hierin komt niet specifiek de afvalinzameling aan bod. Ook in de gemeenten waar 
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afvalinzameling wel onderdeel is geweest van een onderzoek, worden de resultaten hiervan niet 
gebruikt als sturingsmiddel nchting Avalex. 

Overigens rapporteert Avalex regelmatig op ambtelijk niveau over de realisatie van haar 
dienstverlening, bijvoorbeeld over de hoeveelheid Ingezameld afval, scheidingspercentages en het 
aantal klachten. Deze gegevens worden ambtelijk gebruikt als indicator voor de effectiviteit van 
Avalex. 

Sancties bij het niet nakomen van de DVO zijn vastgelegd 

In de DVO's zijn geen specifieke sancties vastgelegd voor het niet nakomen van afepraken uit de 
DVO's. Uit de interviews is gebleken dat ambtenaren en soms wethouders bij onvrede persoonlijk 
contact zoeken met Avalex om vertDetenng te beweri<stelligen. Deze onvrede ontstaat in veel 
gevallen doordat ambtenaren of wethouders lokaal worden geconfronteerd met onvrede van 
burgers over de dienstverlening of zelf constateren dat zaken fout gaan, zoals bij het schoonhouden 
van milieuparkjes. Naast de dagelijkse benodigde contacten (denk aan reinigingsinspecteurs, 
beheerder reiniging, openbaar meldpunt) bestaan de reguliere opdrachtgeversoverteggen, waar de 
afepraken en verbeteringen worden besproken. 

Kaders voor een efficiënte bedrijfsvoering 

De afgelopen jaren heeft Avalex zich veel moeite getroost de bedrijfevoering te verbeteren. Het 
bestuur heeft hier, zeker in de periode na 2006, actief op gestuurd. Volgens geïnterviewden heeft dit 
verbetering geleid ten aanzien van de sturing en transparantie van Avalex. Dat blijkt onder meer ook 
uit de voorstellen die volgden uit 'Avalex Nieuwe Stijl' (zie pagina 21 van dit rapport) en de 
jaarverslagen die melding maken van verbeteringen in de bedrijfevoering. Onlangs is ook een 
automatiseringssysteem ingevoerd om deze verbeterslag en positieve ontwikkeling te continueren. 
De ambitie daarbij is om het inzicht in baten en lasten blijvend en steeds verder te verbeteren. 
Meetbare doelstellingen zijn niet geformuleerd. Een verbetering in efliciency lijkt gerealiseerd, 
aangezien de kosten per aansluiting over de periode 2006-2009 met njim 6% zijn gedaald'^. Niet te 
zeggen is echter, wat hiervan de reden is. Deze kan immers ook elders liggen, bijvoorbeeld in de 
effecten van toetreding van nieuwe gemeenten tot de GR. 

Voorschriften ter zake van het geldelijk beheer, de financiële administratie en de financiële 
organisatie 

Zoals reeds aangegeven zijn kaders gesteld ten aanzien van het financieel beheer en financiële 
bevoegdheden in de GR en het treasurystatuut. Dit treasurystatuut omvat zowel een beleidskader 
als uitvoeringsrichtlijnen. De focus ligt op het geldelijk beheer, bijvoorbeeld aangaande de 

' Ontwerp programmabegroting Avalex 2010, pagina . 
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tekenbevoegdheden, betaalprocedures en de wijze van financiering van Avalex. Daarnaast is er 
een uitgewerkt protocol voor de uitvoering van de accountantscontrole. In aanvulling daarop is een 
treasurystatuut aangenomen door het bestuur''*, waarin de bevoegdheden voor bijvoorbeeld het 
beheer van kasgeld bij Avalex zijn beschreven. 

Overgang van het personeel naar Avalex 

Onderzocht is of de overgang van het personeel naar Avalex conform de afepraken in de sociale 
plannen is veriopen. Hierover bestaan geen schriftelijke rapportages, wel is het ondenwerp in de 
interviews aan de orde geweest. Geïnterviewden bij de gemeenten en bij Avalex hebben 
aangegeven dat de overgang conform de afspraken is veriopen en dat zich daarbij geen grote 
problemen hebben voorgedaan. Bestaande verschillen in rechtsposities zijn inmiddels volledig 
rechtgetrokken. 

Treasurystatuut beleidskader 2007 (versie 16 maart 2007) en Besluit uitvoeringsrichllijn Treasurystatuut 

2007 (versie 16 maart 2007). 

39205 Eindrapport 13 



Berenschot 

3. De relatie tussen Avalex en de gemeenten 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relatie tussen de gemeenten en Avalex. Dat getïeurt door de 

fonmele afepraken weer te geven en daarnaast in te gaan op de en/aringen van betrokken 

bestuurders en ambtenaren. Hierna komen eerst de kenmerken van de GR op hooWlijnen aan bod. 

Ven/olgens wordt de relatie op ambtelijk niveau aan de hand van de mantelovereenkomst 

beschreven. Voor het overzicht volgt eerst een korte duiding van de verschillende formele afepraken 

die er tussen gemeenten en Avalex bestaan. 

Zowel de mantelovereenkomst als de DVO's omvatten randvoonwaarden en criteria voor de 

dienstveriening. Deze binden beide partijen. Enerzijds verbindt Avalex zich bepaalde diensten te 

venichten, anderzijds wordt afgesproken welke randvoorwaarden de gemeenten hiertoe moeten 

creëren. Daartoe stellen de gemeenten zelf afvalbeleid op, dat wordl vastgelegd in een 

afvalbeleidsplan en de afvalstoffenverordening. Daarin wordt onder andere beschreven wat 

verstaan wordt onder afval, hoe het aangeboden moet worden en hoe vaak het wordt opgehaald. 

Tabel 2 : afspraken tussen Avalex en gemeenten 

GemeenschappeiijKe Eigenaarschap en besturing van de gemeenscha 
regeling 

Mantelovereenkomst Hierin staan de kaders voor de dienstverlening. Vastgelegd wordt welke soorten 
dienstveriening kunnen worden verricht en onder welke randvoorwaarden die door 
Avalex kunnen worden uitgevoerd. De mantelovereenkomst is voor iedere gemeente 
hetzelfde. Ze bevat geen afspraken over de kosten van de dienstveriening. 
In de bijlage van de mantelovereenkomst zijn productbladen opgenomen. Avalex 
kent nog geen productencatalogus. Deze wordt in 2009 opgesteld en zal als 
uitgangspunt dienen voor de DVO's van 2010'^. 

DVO In de DVO worden specifieke dienstveriening safspraken en de kosten per gemeente 
afgesproken. De afspraken worden gemaakt binnen het kader van de 
mantelovereenkomst (en vormen dan een specificatie van de mantel), maar 
omvatten ook aanvullende diensten. 

3.1 De GR 

ln deze paragraaf wordt toegelicht hoe de GR is ingericht. In de GR Avalex is bepaald dat het 

bestuur van Avalex bestaat uit een algemeen bestuur (AB) van 10 leden (2 wethouders per 

gemeente) en daanjit een dagelijks bestuur (DB) van 5 leden (1 per gemeente). Het AB kiest uit 

' Mantelovereenkomst Avalex, 2008. 
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Berenschot 

haar midden een voorzitter, die tevens voorzitter is van het DB. De raden van iedere deelnemende 

gemeente wijzen twee collegeleden aan als bestuursleden. Op dit moment hebben ook nog 

raadsleden zitting in het AB. Zij kunnen de raadsperiode uitdienen, maar daarna worden zij 

ven/angen door collegeleden. Uit de gemeentelijke stukken'^ voorafgaand aan deze wijziging van 

de GR kan worden afgeleid dat gemeenten de keus om alleen collegeleden, en geen raadsleden, in 

het AB op te nemen een logische beslissing vinden. Als onderbouwing van deze wijziging van de 

samenstelling van het AB wordt het uitvoerende karakter van de GR Avalex genoemd en het beter 

passen in de duale verhoudingen. Om de informatievoorziening richting de raad te versteriten 

(onder meer naar aanleiding van een motie hiertoe van de PvdA in Leidschendam-Voorburg) is 

besloten tot het invoeren van kwartaalrapportages aan de raden, die ook zijn vastgelegd in de 

DVO's. Hierover is a^esproken dat het college hier zelf een deel aan toevoegt aangaande de 

kwaliteit van de dienstveriening in hun gemeente. 

Het AB vergadert ten minste tweemaal per jaar. Het uitgangspunt voor beraadslaging en 

besluitvonning door het AB is dat minimaal de helft van de leden aanvyezig is. Er is een 

stemverdeling op basis van het aantal inwoners" en besluiten worden genomen met meerderheid 

van stemmen. Een uitzondering op deze laatste regel is dat voor belangrijke besluiten'^ geldt dat er 

een 2/3 meerderheid noodzakelijk is. De vergaderingen van het AB zijn deels openbaar en deels 

bestoten. 

Het DB bestaat uit een voorzitter en vier andere leden en is aangewezen door en uit het AB. Het DB 

vergadert ten minste zesmaal per jaar, In de vergadering van het DB kan slechts worden 

beraadslaagd of besloten, indien meer dan de helft van de zitting hebbende leden aanwezig is. Elk 

lid heeft één stem en besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. 

Bevoegdheden AB en DB 

De GR omvat een aantal vastgelegde bevoegdheden van het AB. Het AB besluit onder meer over 

strategische beleidsplannen, hetjaariijkse werkplan, de (meerjaren-)begroting en de jaarrekening. 

Daarnaast is het AB onder meer bevoegd te besluiten over de voorwaarden voor toe- en uittreding 

'^ Aanbiedingsnota Raad Pijnacker-Nootdorp, d.d. 19 april 2007; Raadsvoorstel no. 05062 (ROOW), gemeente 

Wassenaar. 

" Elk lid van het AB heeft in de vergadering van het AB één stem per 10.000 inwoners, afgerond naar boven, 

(GR Avalex). 

^̂  Belangrijke onderwerpen zijn in ieder geval: het vaststellen en wijzigen van de (meerjaren)begroting, het 

vaststellen van de jaarrekening, het aangaan van geldleningen en rekening courant overeenkomsten boven 

een bedrag van 5 miljoen euro en besluiten aangaande toe- en uittreding en het oprichten van of het 

deelnemen in gemeenschappelijke regelingen of privaatrechtelijke rechtspersonen. 
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tot de GR, het aan- of verkopen van onroerende zaken, het vaststellen van de standaardtarieven en 
het controleren van het financieel beheer. 

Aan het DB worden in de GR ook taken en een beperkt aantal bevoegdheden toegekend. Deze 
richten zich vooral op het voorbereiden en uitvoeren van besluitvorming van het AB, inclusief het 
beheer van de organisatie en de zorg voor de continuïteit van het bedrijf. Tevens adviseert het DB 
het AB over toetreding van nieuwe deelnemers en vertegenwoordigt het de GR richting andere 
overheden, instellingen, diensten en personen waarmee contact voor het bedrijf van belang is. 

Verantwoording 

Het collegelid dat zitting heeft in het bestuur geeft aan de raad alle inlichtingen die door de 
betrokken raad worden vertangd. Daarnaast is het t>estuur verplicht om aan de raden (artikel 22 van 
de GR) alle infonnatie die voor een juiste beoordeling van het door het testuur gevoerde en te 
voeren beleid nodig is, ongevraagd te geven. De voorzitter wordt in dit artikel expliciet genoemd. 
Intern verantwoordt het DB zich over de uitvoering van het beleid aan het AB. 

Uittreding uit de GR 

In de GR is een bepaling opgenomen dat het niet mogelijk is om binnen vijfjaar na inwerkingtreding 
van de GR als gemeente uit de GR te treden. Na de periode van vijfjaar geldt een opzegtermijn van 
één jaar. Het tjestuur bepaalt vervolgens of er een uittredingsvergoeding betaald moet worden. 
Hiertoe heeft het bestuur bij de toetreding van Delft nadere uitgangspunten bepaald. Daarin is 
vastgelegd hoe bij uittreding wordt omgegaan met de verrekening van bijvooriaeeld het eigen 
vermogen, de activa, de overslag- en venverkingskosten, maar ook de personele en materiële 
kosten en de overhead. 

Verdeling baten en lasten 

De lasten van Avalex worden gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten en uit 
overige inkomsten (waaronder private partijen). De hoogte van de bijdragen van de deelnemers 
wordt bepaald op basis van de omzet van de te verrekenen diensten en/of producten, of als dat niet 
mogelijk is naar rato van het aandeel van de afname van diensten en/of producten. Bij een positief 
saldo van de rekening besluit het bestuur of dit saldo geheel of gedeeltelijk gereserveerd wordt, 
wordt gebruikt voor extra investeringen of dat het wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Over de 
wijze waarop met tekorten wordt omgegaan zijn geen specifieke afepraken in de GR opgenomen, 
alleen dat het bestuur regels vaststeft voor de wijze waarop wordt omgegaan met mogelijke 
tekorten. Dergelijke regels zijn niet vastgesteld. In 2007, toen het jaar 2006 een tekort bleek te 
hebben opgeleverd, is dit tekort deels ten laste van het eigen vermogen van Avalex gebracht en 
deels aangezuiverd door incidentele bijdragen van de gemeenten. 
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3.2 De mantelovereenkomst 

In de mantel overeenkomst staat dat Avalex voortvloeiend uit de GR de taak heeft tot het 
gescheiden inzamelen van afvalstoffen uit huishoudens (conform het landelijke afvalbeheerplan), 
onderhoud en beheer van brengstations, onderhoud en beheer van inzamelmiddelen, zorg voor de 
ven/verking van afvalstoffen. Avalex heeft de mogelijkheid om de taken en diensten geheel of 
gedeeltelijk aan derden uft te besteden en is verplicht tot een adequate afhandeling van klachten. 
Voor het leveren van de genoemde producten en taken ontvangt Avalex een vergoeding van 
gemeenten. 

De gemeenten verplichten zich in de mantelovereenkomst (in redelijkheid) te doen wat noodzakelijk 
is om het Avalex mogelijk te maken haar taken en diensten uit te voeren. Ook behoort de gemeente 
te bevorderen en erop toe te zien dat burgers en bedrijven hun afval aanbieden volgens de regels 
van de Algemene Plaatselijke Verordening of afvalstoffenverordening. Bij het vaststellen van het 
gemeentelijk afvalstoffenbeleid zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de uniforme 
wijze van afvalverwijdering in de aangesloten gemeenten. 

Over de inhoud en de werking van de rechten en verplichtingen in de mantelovereenkomst en de 
uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten wordt minstens vier keer per jaar overleg 
gevoerd op directie- of vergelijkbaar niveau. Daarnaast vindt tussen de gemeenten en Avalex 
regelmatig op ambtelijk niveau overleg plaats over afi/almanagement De gemeente wijst hiertoe 
binnen haar organisatie een contactpersoon aan voor Avalex. In gezamenlijk overieg wordt een 
overtegstructuur vastgelegd voor het opdrachtgeverschap. 

Als bijlagen van de mantelovereenkomst zijn de productbladen en randvoonwaarden en 
kwaliteiteeisen opgenomen. In de DVO kan hier vanaf geweken worden. Jaariijks kunnen de 
bijlagen van de mantelovereenkomst aangepast worden. De mantelovereenkomst kent de volgende 
productbladen. 

• Inzameling afvalstromen: inzameling van restafval, GFT (groente, fruit en tuin), OPK (oud 
papier en karton), textiel, glas en grof huishoudelijk afval. In de mantelovereenkomst staan 
verder mogelijke inzamelmiddelen per stroom opgenomen. Over de ingezamelde hoeveelheden 
afval vindt regelmatig rapportage plaats aan de gemeenten. 

• Beheer Inzamelmiddelen: de inzamelmiddelen (bovengrondse containers, minicontainers, 
ondergrondse containers, afzetcontainers voor brengstations) worden verstrekt, vervangen, 
beheerd, onderhouden en gerepareerd door Avalex. De inzamelmiddelen, met uitzondering van 
de ondergrondse inzamelmiddelen zijn per 2009 eigendom van Avalex.'^ Jaariijks vindt hierover 
rapportage plaats. 

' Dit besluit moet nog worden geëffectueerd. 
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• Beheer afval brengstations: Avalex is verantwoordelijk voor de exploitatie, de bemensing met 
gecertificeerde medewerkers en klein dagelijks onderhoud. Avalex verzorgt ook het 
contractbeheer van de afvoer en verwerking van het afval dat hier wordt gebracht. De 
gemeenten zijn eigenaar van de locaties van de brengstations met uitzondering van de locatie 
Hoornwijck. Deze brengstations zijn toegankelijk voor huishoudens en bedrijven door middel 
van een legitimatiepas of Avalexpas. Rapportage vindt plaats per kwartaal op basis van de 
hoeveelheden afval en het aantal bezoekers per dag. 

• Communicatie: Avalex kan in overleg met de gemeenlen de publieksvooriichting over 
afvalinzameling verzorgen. Rapportage over jaarplan en jaarlijkse evaluatie en tussentijdse 
evaluatie (over ingezette communicatiemiddelen) en halljaariijks overleg met communicatie
adviseur aangesloten gemeenten. 

• Verwerken afvalstromen: de op- en overslag van ingezamelde afvalstoffen. Het transport en 
de verweri<ing van de afvalstoffen via de verwerkers (met borging van optimaal milieuresultaat). 
De selectie en sortering van wit- en bruingoed. Rapportage per kwartaal via een 
afvalstoffenoverzicht. 

• Meldingen: Avalex beantwoordt, behandeft en coördineert de afhandeling van de meldingen 
over de uitvoering van de dienstveriening door Avalex (via klachtenmanagementsysteem). 
Klachten over het optreden van de vuilnismannen moeten binnen drie werkdagen worden 
afgehandeld en andere meldingen binnen vier weken. Klachten over gemeentelijk beleid worden 
doorgeleid naar betreffende gemeente(n). Avalex stelt een jaariijkse rapportage per gemeente 
op over het aantal meldingen, het type melding en de afhandeling ervan. 

• Sorteeranalyses: het halflaariijks uitvoeren (conform de meest recente Handreiking 
sorteeranalyses) van een sorteeranalyse van restafval en hierover rapporteren om inzicht te 
krijgen in het scheidingsgedrag van bewoners. 

• Rapportage; Avalex heeft als taak het rapporteren over de eigen bedrijfsvoering, maar ook als 
gevolg van wet- en regelgeving. Per product wordt vastgelegd over welke gegevens dient te 
worden gerapporteerd aan de gemeenten. Jaariijkse rapportage over te realiseren 
doelstellingen uit het Landelijk Afvalbeheerplan (waaronder scheidingdoelstellingen) en 
kwartaalrapportages over afgevoerde hoeveelheden afval gedefinieerd naar afvalstromen. 

Gedurende dit onderzoek zijn de volgende rapportages en berichten vanuit Avalex aan de 
gemeenten gevonden als het gaat om het beheer van de organisatie Avalex: de begroting, de 
jaarrekening en de kwartaal- en halflaarberichten. Dit zijn algemene berichten die voor alle 
gemeenten beschikbaar zijn en ook naar de raden gaan. Daarnaast ontvangen de gemeenten 
regelmatig individuele rapportages aangaande de realisatie van de dienstveriening, vooral overde 
ingezamelde hoeveelheden afval. Deze infonnatie wordt op ambtelijk niveau uitgewisseld tussen 
Avalex en de gemeenten. 
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3.3 De relatie in de praktijk 

Voor de werking van de GR is het nodig dat gemeenten en Avalex op diverse niveaus overieg 
voeren. Daart3ij geldt dat op die verschillende niveaus nadrukkelijk verschillende ondenwerpen op de 
agenda staan. In de mantelovereenkomst zijn hierover uitgangspunten opgenomen. 

In de mantelovereenkomst staat dat gemeenten en Avalex 'regelmatig, maar in ieder geval vier keer 
per jaar op directie- of gelijkwaardig niveau overleg voeren over de inhoud en de werking van de in 
de mantelovereenkomst neergelegde rechten en verplichtingen en de uitvoering van de DVO's. 
Daarnaast voeren gemeenten en Avalex op ambtelijk niveau regelmatig overteg over advisering en 
beleldsondersteuning op het gebied van afvalmanagement'^^ Over de precieze invulling (taken, 
verantwoordelijkheden en rollen) van het ambtelijk overieg zijn geen afspraken op papier 
vastgelegd. In de praktijk vindt tussen Avalex en de gemeenten overieg plaats in de volgende 
gremia. 

• Eigenarenoverteg: dit overieg is ter voorbereiding op de DB vergadering. In dit overleg zitten de 
(beleids)ambtenaren van de deelnemende gemeenten, de directeur van Avalex en de controller 
van Avalex. 

• Beleidsmatig overieg: alle beleidsinhoudelijke ambtenaren van deelnemende gemeenten en de 
accountmanager van Avalex, Dit overleg heeft betrekking op de advisering en 
beleldsondersteuning op het gebied van afvalmanagement. 

• Opdrachtgeversoverteg: een bilateraal overieg tussen de beleidsambtenaren van de 
desbetreffende gemeente en vertegenwoordigers van de directie van Avalex. Bij Avalex is het 
hoofd externe betrekkingen hiervoor verantwoordelijk. In dit overteg worden de lopende zaken 
die betrekking hebben op de uitvoering van taken door Avalex besproken: DVO, klachten en de 
cijfers zijn bijvoorbeeld onderwerp van gesprek. 

• Dagelijkse afstemming: waar nodig is er dagelijks contact tussen gemeenten en Avalex. Dit 
heeft veelal betrekking op de melding en affiandeling van klachten. Een belangrijk aanvullend 
element betreft de afetemming van gemeentelijke activiteiten (straatreiniging, et cetera) op die 
van Avalex. Een voorbeeld hiervan is dat na het ophalen van afval door Avalex de straat door 
de gemeente geveegd wordt,^' Er is daarom afstemming nodig over (veranderingen in) de 
inzamelfrequentie. 

Mantelovereenkomst Avalex, 2008. 

In Delft wordt er rekening gehouden 
de Wijkteams van Stadsbeheer zijn niet volgend. 
^' In Delft wordt er rekening gehouden met het moment waarop het afval door Avalex opgehaald wordt, maar 
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Uit de interviews is gebleken, dat in alle gemeenten een ambtenaar is aangewezen die, onder regie 
van zijn of haar afdelingshoofd en de gemeentesecretaris, verantwoordelijk is voor het onderhouden 
van de relatie met Avalex, zowel in de rol van opdrachtgever en eigenaar van het bedrijf Avalex. Per 
deelnemer zijn de beide rollen verschillend in hun organisatie weggezet. Veelal is de 
contactambtenaar tevens de ambtenaar die de wethouder adviseert voorafgaand aan diens inbreng 
in het bestuur van Avalex. Het gaat dus in de meeste gemeenten om een relatief beperkt aantal 
betrokkenen bij Avalex (twee bestuursleden, beiden wethouders waarvan een in het DB) en 
daarnaast nog een of enkele ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de relatie, die wordt 
ondersteund en aangevuld door zijn of haar leidinggevende en/of de secretans. 

3.3.1 Een gecompliceerde relatie 

Er bestaat dus een behoortijke overiegstructuur tussen gemeenten en Avalex. Gedurende het 
onderzoek zijn zowel ambtelijk betrokkenen als bestuurders (collegeleden) bevraagd over hun 
opvattingen over de werking van deze structuur. De opvattingen variëren uiteraard per gemeente. 

Overleg over dagelijkse diensb/erlening 

Als het gaat om het overleg over de dienstverlening per gemeente -op de agenda in het 
opdrachtgeversoverieg en de dagelijkse afstemming- zijn betrokkenen hier in een enkele gemeente 
behooriijk tevreden over. Het bredere beeld is echter dat hierin verbeteringen mogelijk zijn, In één 
gemeente werd bijvoorbeeld geconstateerd dat op ambtelijk niveau in de praktijk onduidelijk is aan 
wie klachten over de dienstveriening door kunnen worden gegeven. Daarnaast is vaker aangegeven 
dat de communicatie met de gemeente over de (veranderirigen) in de dienstverlening beter zou 
moeten. Nu kan het zo zijn dat ophaalschema's veranderen zonder dat de gemeente dit tijdig weet. 
Dat geeft problemen, bijvoorbeeld bij het veranderen van straatreinigingsschema's. 

In het opdrachtgeversoverieg komt de kwaliteft van de dienstveriening van Avalex aan bod. De 
basis hiervoor ligt in de mantelovereenkomst waar in de productbladen de randvoorwaarden en 
kwaliteiteeisen zijn opgenomen. In de DVO kan hier vanaf geweken worden. Jaariijks kunnen de 
bijlagen van de mantelovereenkomst aangepast worden. 

Er zijn niet voor alle dienstverieningindicatoren afepraken gemaakt of kaders gesteld ten aanzien 
van het meten van kwaliteit, behalve afepraken over het tijdig afhandelen van klachten. Zo zijn er 
bijvoorbeeld geen indicatoren vastgesteld tussen Avalex en gemeenten op basis waarvan gemeten 
kan worden of de kwaliteit van Avalex voldoende of niet voldoende is. Dit betekent dat dit ook niet 
vastgesteld kan worden, laat staan dat dft kan dienen als basis om bij te sturen. 

Strategisch en beleidsmatig overleg en ontwikkeling 

De afstemming in de GR is, naast de dagelijkse dienstveriening, ook gericht op het ontwikkelen en 
uitvoeren van strategie en beleid. Dat heeft bijvoorbeeld betrekking op harmonisering en 
ontwikkeling van de inzamelmethoden. Avalex en de gemeenten hebben hierin beide een rol. Dat 
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blijkt uit het plan 'Avalex Nieuwe Stijl' (ANS) uit januari 2007 waarin staat̂ ,̂ dat 'de deelnemende 
gemeenten in Avalex^^ als belangrijke randvoorwaarde [stellen] dat het afvalbeleid binnen de 
gemeente zelf wordt vormgegeven. Voor Avalex ligt hier wat betreft de deelnemende gemeenten 
geen directe taak. Uiteraard kan Avalex de deelnemende gemeenten, gevraagd en ongevraagd van 
advies voorzien van het op te stellen gemeentelijke afvalbeleid. Het is van belang voor de 
deelnemende gemeenten in Avalex hun afvalbeleid zoveel mogelijk op elkaar afetemmen. 
Schaalvoordelen worden bereikt door een zo unifonn mogelijk ah/albeleid. Voor Avalex is in dit 
verband een coördinerende en faciliterende rol weggelegd.' De gemeenten hebben er bij de 
oprichting en toetreding tot Avalex voor gekozen om op het gebied van de afvalinzameling 
beleidsambtenaren in functie te houden. Deze ambtenaren en Avalex overieggen met elkaar in het 
beleidsmatig overleg. 

Een door de meeste geïnterviewden gedeelde opvatting is dat dft overteg en de beleidsontwikkeling 
zeer moeizaam verioopt Daarvoor worden meerdere oorzaken aangewezen. De eerste is, dat de 
rolverdeling in de praktijk onvoldoende duidelijk is. Vooral als het gaat om het inhoudelijk • 
onderzoeken en uitwerken van bepaalde ideeën worden wel afspraken gemaakt in het beleidsmatig 
overteg, maar komt het niet tot uitvoering. Een voorbeeld hiervan is dat Avalex heeft aangegeven 
ondergrondse containers te willen gaan gebruiken voor inzameling. Dit ligt nu bij de gemeenten 
zonder dat duidelijk is wie initiatief moet nemen. Zowel de gemeenten als Avalex constateren dat 
duidelijk moet zijn waar de verantwoordelijkheid voor beleidsonhwikkeling ligt. 

Een tweede genoemde oorzaak voor de stroperigheid van het overteg is dat de gemeenten op 
sommige punten verschillende ambitieniveaus hebben of hadden. Zo wenst de ene gemeente graag 
aanvullende relnigingstaken aan Avalex over te dragen (bijvoorbeeld straatreiniging en 
gladheidbestrijding), tenwijl anderen dit niet willen. Deze tegenstelling is inmiddels overigens 
opgelost in de het DB. 

Een derde oorzaak voor het moeizame karakter van het overleg is dat de focus de afgelopen jaren 
meer op uitbreiding -dat wil zeggen van het aantal deelnemers- dan op verdieping en verbreding 
van de samenwerking heeft gelegen. 

Een laatste vaker genoemde oorzaak is, dat het in het overleg voor de gemeenteambtenaren lastig 
is om hun rol als 'klant' en 'eigenaar' te scheiden. De spanning tussen de individuele wensen als 
klant en het gezamenlijk op te stellen beleid richting Avalex is soms te groot. Ook in het 
eigenarenoverieg komt de beleidsontwikkeling niet aan de orde (dit vanwege het onderscheid in 
eigenaar- en opdrachtgeversrol). 

Avalex Nieuwe Stijl, definitief concept januari 2007, pagina 15. 

De tekst van het document spreekt van ANS. Voor de leesbaarheid is hier Avalex aangehouden. 
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Al deze genoemde oorzaken leiden er op dit moment toe dat de beleidsmatige ontwikkeling rondom 
Avalex enigszins stagneert, ook als het gaat om harmonisatie van de dienstveriening. Zowel van de 
zijde van Avalex zelf als van enkele deelnemende gemeenten is de behoefte expliciet benoemd om 
te komen tot deze harmonisatie. Deze wens tot hamnonisatie is bovendien expliciet beschreven in 
'Avalex Nieuwe Stijl' waarin staat̂ "*: 'Voor effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is het van belang 
dat de uitvoering van het hiervoor genoemde takenpakket zoveel mogelijk gestandaardiseerd 
wordt'. In de praktijk komt deze standaardisering beperkt tot stand door de stroperige beleidsmatige 
ontwikkeling. 

3.3.2 Vertaling naar het bestuur van Avalex 

Het bestuur vormt de bestuurlijke schakel tussen de gemeenten en de GR Avalex. Het bestuur heeft 
voor dit onderzoek vertrouwelijke inzage verieend in de agenda's, verslagen en bijbehorende 
stukken van vergaderingen van het DB vanaf begin 2006. Deze worden hieronder geparafraseerd-
In 2006 komen veel problemen in de onderiiggende organisatie van Avalex naar voren, terwijl dan 
ook al voorbereidingen voor de toetreding van Delft en Zoetermeer worden getroffen. Het DB besluit 
uiteindelijk om de directie van Avalex te vervangen. Dit besluit blijkt slechts het begin te vormen van 
een stroom problemen die op het bestuur afkomt, zoals een tekort op de begroting, omvangrijke 
iriterrie organisatieproblemen en een vermoeden van fraude op een van de afvalbrengstatlons. Dat 
laatste leidt weer tot onder meer een forensisch onderzoek, een wilde staking en het verbreken van 
het contract met de transporteur voor afvalstoffen van de afvalbrengstatlons van Avalex. Het DB 
stuurt in dat jaar actief op veel van deze dossiers, waarbij de interne problemen worden vertaald in 
een gestructureerd plan voor interne organisatieverbeteringen. Parallel aan dat plan constateert het 
DB dat het in de toekomst een meer heldere onderlinge functieverdeling wenst te bereiken, meer 
afetand tuSsen bestuur en directie wil en regelmatiger zelf contact met de organisatie 
(ondernemingsraad) zal hebben. Van de vier vergaderingen in 2006 zijn er twee ingelaste 
vergaderingen naar aanleiding van de interne problemen. AB vergaderingen kennen een openbaar 
en een besloten gedeelte. De keuze voor openbare of besloten behandeling van een onderwerp 
wordt in de verslagen niet toegelicht Een van de vergaderingen is vrijwel geheel besloten, 
waardoor hiervan ook geen openbaar verslag bestaat, andere -vooral de vergadering over de 
jaarrekening-zijn grotendeels openbaar. 

In 2007 blijven de dossiers uit het voorgaande jaar de voornaamste aandacht vergen. Vooral het 
afronden van de interne organisatiepenkelen en de fraude krijgen aandacht, naast het 
toetredingsproces van Delft en Zoetemieer Het bestuur besluit op enig moment de communicatie 
met de medewerkers over een aantal onrustbarende zaken zelf ter hand te nemen. De 

'Avalex Nieuwe Stijl, definitief concept januari 2007, pagina 16. 
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voorbereidingen voor toetreding van Delft en Zoetermeer^^ en de organisatieproblemen leiden in 

2007 tot het project 'Avalex Nieuwe Stijl' waarin diverse organisatieveranderingen samengevat 

werden in een organisatie- en ondernemingsplan en waaruit enkele veranderingen in de GR 

volgden (zoals het vervangen van raadsleden door collegeleden in het bestuur van Avalex). 

Concrete vernieuwingen omvatten onder meer het aannemen van een treasurystatuut, een controle

protocol eri het vaststellen van de mantelovereenkomst inclusief het model voor de onderiiggende 

DVO's. Uit de verslagen wordt zichtbaar dat het DB in de jaren 2006 en 2007 Intensief bezig is 

geweest met het bereiken van vertjeteringen in de organisatie, evenals met het voorbereiden van 

de toetreding van Delft en Zoetermeer. De in 2006 ontstane tekorten leidden ook tot een uitgebreide 

discussie over de jaarrekening van dat jaar. In volgende jaren wordt uit de verslagen van AB en DB 

zichtbaar dat het bedrijf operationeel gezien steeds meer 'in control' is. Dat blijkt onder meer uft het 

feit dat de discussies weer meer gaan over investeringen in de dienstverlening (bijvoorbeeld de 

planvoorbereiding voor een regionaal afvalbrengstation, verdere regionale samenwerking, invoering 

van de Avalex-pas, een investeringsvoorstel in ICT et cetera). 

De verhoudingen tussen AB en DB lijken op het eerste gezicht harmonieus. De voorstellen van het 

DB worden over het algemeen gevolgd door het AB, Bij nader inzien blijkt zowel uit de verslagen als 

uit de gehouden inten/iews dat vooral de AB-leden een te grote afetand ervaren tussen AB en DB. 

Zeker in het zware jaar 2006 voelt het AB zich op momenten voor voldongen feiten gesteld. In de 

praktijk vergadert het AB slechts enkele keren per jaar en heeft het, volgens een van de 

geïnterviewden, eigenlijk alleen aandacht voor de begroting en de jaarrekening. Die aandacht is dan 

ook nog eens beperkt. In 2008 heeft een strategiedag van het bestuur plaatsgevonden om na te 

denken over nieuwe strategische lijnen voor het bestuur, bijvoorbeeld over de afvalscheiding, de 

toetreding van nieuwe deelnemers, mogelijke uitbreiding van de dienstveriening in de afvalketen en 

het meer integraal uitvoeren van relnigingstaken. 

De agenda's en verslagen van AB en DB vergaderingen betreffen met name ondenwerpen 

aangaande het beheer en de bedrijfsvoering van Avalex. Bestuursleden beschikken -net als de 

beleidsambtenaren van de gemeenten- over inzicht in de output van Avalex (tonnage, aantal 

meldingen/klachten van inwoners, et cetera). Deze gaan echter niet vergezeld van een schriftelijke 

toelichting. Uit de interviews blijkt dat bestuursleden individueel vaak opvattingen hebben over de 

kwaliteit van de dienstveriening en hierover contact zoeken met de directie van Avalex. In 

bestuursvergaderingen komen inhoudelijke gesprekken over de dienstveriening echter niet voor. 

Het belang van harmonisatie van de dienstverlening wordt wel onderkend, maar concrete 

voorstellen hierover komen niet op tafel. 

De toetreding van Zoetermeer is uiteindelijk afgeketst. Het onderzoeken hiervan vormde geen deel van het 

onderzoek. Genoemde redenen zijn onder meer politieke barrières in Zoetermeer, geen sluitende 

businesscase en een onvoldoende overtuigende informatievoorziening vanuit Avalex aan Zoetermeer, 
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3.4 Bevindingen over de relatie 

In dft hoofdstuk is zowel de formele kant van de relatie tussen Avalex en de gemeenten beschreven 
als de werking ervan. De bevindingen worden hieronder kort samengevat. 

Afspraken 

Geconstateerd wordt, dat in de trits GR-Mantelovereenkomst-DVO's afepraken zijn gemaakt over de 
dienstverlening aan de gemeenten en de besturing van de GR. In de mantelovereenkomst zijn 
afepraken gemaakt over welke taken door Avalex worden uitgevoerd en welke randvoorwaarden en 
kwaliteitseisen hieraan gekoppeld zijn. Vervolgens bevatten de DVO's hierover specifieke afspraken 
tussen Avalex en gemeenten. Hoewel in de DVO's en de mantelovereenkomst vaak op detailniveau 
uitspraken worden gedaan over de randvoorwaarden van dienstveriening en de venwachte 
hoeveelheden afval, bevatten ze geen harde doelstellingen waaraan Avalex kan worden getoetst. 

Relatie Avalex - gemeenten 

In de praktijk wordt tussen Avalex en gemeenten op diverse ambtelijke niveaus overiegd en 
besturen de wethouders de GR. Hoewel dit leidt tot een vrij gestructureerd overzicht van 
overleggremia, is er behoorlijke onvrede over de relatie tussen Avalex en de gemeenten. In 
sommige gemeenten heerst onvrede over de relatie als het gaat om de dagelijkse kwaliteft en de 
wijze waarop hierover met Avalex te communiceren is, maar breder is het gevoel dat de 
strategische en beleidsmatige ontwikkeling van de GR Avalex onder de maat is. De rolverdeling 
tussen Avalex en de gemeenten op het gebied van beleidsontwikkeling is onduidelijk en er wordt 
onvoldoende voortgang geboekt Betrokkenen van zowel Avalex als de gemeenten constateren 
hierin tekortkomingen, die zich vooral uiten in een gebrek aan harmonisatie van dienstverten ing. 

De besturing van de GR 

Het DB van Avalex heeft de afgelopen jaren stevig bijgestuurd op het functioneren van de GR en 
het bedrijf, vooral naar aanleiding van problemen in 2006 en de toetreding van nieuwe 
deelnemende gemeenten. Dit heeft volgens alle betrokkenen positieve effecten gehad op de 
bedrijfsvoering van Avalex. In het bestuur wordt -conform de afspraken in de GR- gesproken over 
investenngen en verbeteringen van het bednjf Niettemin bestaan er verbetermogeiijkheden in het 
bestuur van de GR. Ten eerste is de afstand tussen DB en AB volgens betrokkenen vaak te groot, 
waardoor het AB zich in de praktijk vaak beperkt tot het overnemen van voorstellen van het DB. Ten 
tweede komen in het DB en AB inhoudelijke discussies over de kwaliteit dan wel de harmonisatie 
van dienstverieriing slechts zeer beperkt voor, mede omdat goede informatie hierover niet 
gestructureerd wordt verzameld. 
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Berenschot 

4. De gemeenten verge leken 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillen tussen de diverse gemeenten aangaande de 
dienstveriening en de kosten daarvoor. Vervolgens wordt de realisatie van de doelen die bij 
toetreding waren gesteld beschreven en tot slot wordt de rol en positie van de raden geduid. 

4.1 De dienstverlening en de toegerekende kosten 

In deze paragraaf wordt de prog ram ma beg roting van Avalex voor 2010 gehanteerd als methode om 
een eerste inzicht in de dienstveriening te krijgen, lri de volgende paragraaf bekijken we deze 
inhoudelijk vender aan de hand van de DVO's per gemeente. De twee programma's die in Tabel 3 
zijn opgenomen, betreffen de dienstveriening die iedere gemeente afneemt. De andere twee 
programma's (aanvullende diensten en zakelijke reiniging) zijn hierbuiten gelaten, omdat ze 
verschillen per gemeente respectievelijk aan zakelijke klanten worden toegerekend. Vervolgens zijn 
de met de dienstveriening gepaard gaande kosten gedeeld door het aantal aansluitingen. De 
afvalstoffenheffing is gebaseerd op door de gemeenten aangeleverde cijfers (zie de fectsheets aan 
het einde van het rapport). 

De afvalstoffenheffing wordt in dit rapport gebruikt als indicator voor de met afvalinzameling 
gemoeide kosten, aangezien deze heffing de voor de burger meest meritbare consequentie is van 
de kosten van de afvalinzameling. Wel dient te worden opgemeritt, dat de afvalstoffenheffing in 
gemeenten voor meer wordt gebruikt dan alleen het dekken van de kosten van Avalex. Bijvoorbeeld 
voor het dekken van kosten gemoeid met het houden van toezicht op Avalex. Kort gezegd, is dat 
het gemeentelijk deel van de heffing. Tevens kunnen de opbrengsten uft afvalstoffenheffing worden 
aangevuld uit de algemene middelen van de gemeente, als dat nodig is om de totale kosten van de 
afvalinzameling te dekken. Aangezien voor de betrokken gemeenten geen sluitend inzicht bestaat in 
het gemeentelijk deel van de heffing en dat voor Avalex, is de relatie tussen de hoogte van de 
afvalstoffenheffing en de kosten voor Avalex door de onderzoekers niet te leggen.^ 

' Voor enkele gemeenten zijn deze gegevens overigens wel beschikbaar. 
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Berenschot 

Tabel 3 : omzet per gemeente (bron: programma begroting Avalex 2010) 

Inwoners (1/2009) 96.600 42.820 46.730 

Aansluitingen (1/2009) 51.558 34.400 18.532 23.350 10.282 

Immners per aansluiting 1,87 2,11 2,31 2,00 2,53 

Inzameling huishoudelijk 
af<jal (programma 1) €7,0 miljoen €7,2 miljoen €3,3 miljoen €4,0 miljoen € 2,7 miljoen 

Afvalbrengstatlons 
(programma 2} 

€ 2,2 miljoen € 0.9 miljoen € 0,4 miljoen € 0,9 miljoen € 0.4 miljoen 

Totaal programma 1 &2 € 9,2 miljoen €8,1 miljoen € 3,7 miljoen € 5.0 miljoen € 3,1 miljoen 

Kosten per aansluiting € 177,66^ € 234.33 €199,06 €212.98 € 298.58 

Afvalstoffenheffing^ 
€203 (lp) 
€318(mp) 

€252 (lp) 
€ 328 (mp) 

6204 (1p) 
€ 269 (2p) 
€ 279 (mp) 

€302 (lp) 
€ 388 (mp) 

€134 (pp) .29 

Uit de tabel valt af te leiden, dat behoorlijke verschillen bestaan tussen de gemeenten in zowel het 

aantal inwoners per aansluiting als in de per aansluiting toegerekende kosten en de 

afvalstoffenheffing. Deze verschillen dienen voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Niet alleen 

omdat de afvalstoffenheffing als indicator beperkte waarde heeft, maar ook omdat er verschillen 

bestaan in de door de gemeente afgenomen dienstenpakketten. Deze worden daarom hierna eerst 

in kaart gebracht. 

^̂  Delft wijkt af van andere gemeenten, doordat het aantal aansluitingen beduidend hoger is dan het aantal 

woningen. Een effect daarvan is dat de kosten per aansluiting relatief laag zijn. 

28 Pp = pgf persoon, l p = eenpersoonshuishouden, 2p = tweepersoonshuishouden en mp = 

meerpersoonshuishouden. 

^̂  Doordat Wassenaar per persoon rekent, lijkt afvalstoffenheffing in eerste instantie laag. Bij een 

voorbeeldberekening voor een gemiddeld huishouden (2,53 personen) is de heffing dan € 339. 
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4.2 Vergelijking in dienstverlening 

In tabel 4 die op pagina 28 begint, is een vergelijking gemaakt tussen de dienstverleningspakketten 

die de gemeenten afnemen. Daartoe is steeds beknopt weergegeven waar de DVO per gemeente 

wordt gesuppleerd ten opzichte van de mantelovereenkomst Dat betekent dat de indeling van de 

mantel overeen komst (zie hoofdstuk 3) als uitgangspunt dient Daardoor kent de tabel de volgende 

categorieën^: inzameling afvalstromen (waaronder GFT, glas, papier, grof, KCA en restafval), 

beheer inzameimiddefen, beheer afvalbrengstation, communicatie, verwerken afvafetromen, 

meldingen, uitvoering sorteeranalyses en rapportage. Per gemeente zijn tevens de aanvullende 

diensten zichtbaar gemaakt onderaan de tabel. 

De mantelovereenkomst bevat de basisafspraken per productcategorie van Avalex. In de DVO's 

worden deze verder uitgewerkt in hoeveelheden afval en frequenties van inzameling. Daarnaast 

omvatten de DVO's aanvullingen aangaande de kwaliteitseisen, een nadere invulling van het te 

gebruiken type inzamel methode en specificaties aangaande de rapportageverplichtingen van 

Avalex. Vrijwel elke productcategorie bevat dergelijke aanvullingen. Deze zijn slechts opgenomen 

als ze duiden op een betekenisvol verschillende werkwijze in de desbetreffende gemeente. 

^ Deze categorieën zijn dus anders dan de indeling per programma, zoals die voor in de begroting van Avalex 

worden gebruikt. Met uitzondering van de aanvullende diensten in de tabel vallen alle diensten echler wel 

onder de standaarddienstverieningskosten uit de eerste tabel in deze paragraaf. 
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Tabel 4: dienstverlening per gemeente volgens de DVO's en gebaseerd op factsheets uit bijlage 

Inzameling afvalstromen 

GFT Mini's (52x), 
verzamelcontainers (52x), 
ondergrondse containers 
(26X) 

GJas 52 x per jaar 

OPK/ Huis-aan-huis (52x) en 
papier ondergrondse containers 

(52X) 
Avalex voert 
subsidieregeling voor 
inzameling door 
instellingen uit. 

Mini's en 
verzamelcontainers 
(53x) 

Huis-aan-huis, mini's en 
verzamelcontainers 
(13x). 
Extra eisen aan Avalex 
t.a.v. subsidies, 
contracten, inzameling 
en huur containers. 

r--cvv.i^;,.:.r 

Mini's (26x), 
verzamelcontainers 
{35x), ondergrondse 
containers (52x) 

Verzamelcontainers 
(max. 104x), 
ondergrondse 
containers (max 104x) 

Verzamelcontainers 
(26x), ondergrondse 
containers (max. 104x} 
en instellingen en 
verenigingen (op afroep 
of contract). 

Mini's (circa 33x i.v.m. 
zomerinzameling), 
verzamelcontainers 
(52x), ondergronds 

..(sex) 
verzamelcontainers 52 
keer of meer indien 
noodzakelijk 

Huis-aan-huis (26 x), 
containers (52 x)Door 
derden i.o.v. Avalex; 
Verzamelcontainers (26 
keer) 
Daarnaast medewerking 
Avalex aan inzameling 
via instellingen. 

Mini's (52x) en 
verzamelcontainers 
(52X) 

Via verzamelcontainers 
in mllieuparkjes (104x) 

Huis-aan-huis (26 x), 
mini's (26 x) en 
verzamelcontainers {26 
X). 

Daarnaast medewerking 
Avalex aan inzameling 
via instellingen. 

^̂  De samenvatting per aft/alstromen omvat per stroom informatie over de inzamelmethode met daarbij tussen haakjes de inzamelfrequentie (steeds in 

aanlal per jaar) en ven/olgens mogelijke extra eisen aan Avalex danwel de gemeente ten opzichte van de standaardafspraken in de 

mantelovereenkomst. 
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Grof 

Inzamelen 
KCA 

Restafval 

Op afroep ingezameld 
(max. 10 dagen na 
afroep). Avalex biedt 
korting op huur 
aanhangers voor 
brengers grofvuil. 

Via milieustraat en 35 
standplaatsen (4x) 

Mini's (52x), 
huisvuilzakken (52x), 
verzamelcontainers (104 
x) ondergrondse 
containers (104x). 

Op afroep ingezameld, 
(max. 15 dagen na 
afroep). Illegaal grofvuil 
(extra inzet 8 uur p. 
week + wekelijks 2 uur 
op zaterdag). 

Standplaatsen (8x). 
Extra eisen aan Avalex 
ta.v. gerichte 
vooriichting. 

Huisvuilzakken (52x per 
jaar), mini's (52x), 
verzamelcontainers 
(104x per jaar) 
ondergrondse 
containers (52x per 
jaar). 

Huis-aan-huis (2öx). 

Mini's (26x), 
huisvuilzakken (52x), 
verzamelcontainers 
(104x), ondergrondse 
containers. 

Op afroep huis-aan-huis 
(51 x), inclusief 
snoei afvai. 
Takkenroute en 
brengenstations 

Standplaatsen (48x) 

Mini's (26x), mini's met 
sticker (52x). 
huisvuilzakken (52x), 
verzamelcontainers 
(104x), ondergrondse 
containers {376x) 

Op afroep (max. binnen 
2 weken na afroep). 

Standplaatsen (1lx) (op 
12 locaties) en via 
detaillisten (op afroep). 

Mini's, huisvuilzakken, 
boven- en ondergrondse 
containers (allen 52x) 
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hi-. 

Beheer 
inzamel
middelen 

Beheer afval
brengstation 

Inzamelmiddelen zijn in 
eigendom van Avalex. Zij 
is verantwoordelijk voor 
de infrastructuur 
ondergrondse containers. 
Avalex geeft 
plaatsingsadvies en is 
verantwoordelijk voor de 
periodieke reiniging van 
GFT-containers (6x per 
jaar), curatief en 
preventief onderhoud. 

Conform 
mantelovereenkomst, 
DVO, voorschriften zoals 
opgenomen in de 
vergunning van het 
overlaadstation. 

Communicatie Conform 
mantelovereenkomst. 

•'"^j.'lrljÊtl"'-. !;^J0>.i^r2^E^^l:j5^1?!ïp 

Inzamelmiddelen in 
eigendom gemeente. Zij 
is verantwoordelijk voor 
de infrastructuur 
ondergrondse 
containers. Avalex geeft 
plaatsingsadvies en 
zorgt voor periodieke 
reiniging containers en 
preventief onderhoud (1 
tot 17x per jaar). 

Open op werk- en 
zaterdagen. Eigendom 
gemeente en wordt 
verhuurd aan Avalex. 
Extra eisen aan Avalex 
t,a.v. KCA, kleine 
hoeveelheden 
asbesthoudende stoffen 
en rapportage (4x). 

Conform 
mantelovereenkomst. 

Inzamelmiddelen in 
eigendom gemeente. Zij 
is verantwoordelijk voor 
de infrastructuur 
ondergrondse 
containers. Avalex geeft 
plaatsingsadvies en 
zorgt voor periodieke 
reiniging containers en 
prevenlief onderhoud (1 
tot 13x per jaar). 

Open in ochtenden op 
werk- en zaterdagen 
m.u.v. dinsdag. 
Eigendom gemeente. 
Extra eisen aan Avalex 
t.a.v. KCA, kleine 
hoeveelheden 
asbesthoudende stoffen 
en kringloopwinkels. 

m 
Inzamelmiddelen in 
eigendom gemeente. Zij 
is verantwoordelijk voor 
de infrastructuur 
ondergrondse 
containers. Avalex geeft 
plaatsingsadvies en 
zorgt voor periodieke 
reiniging containers en 
preventief onderhoud (1 
tot 13x per jaar). 

Conform 
mantelovereenkomst. 

Conform 
mantelovereenkomst. 

Inzamelmiddelen in 
eigendom gemeente. Zij 
is verantwoordelijk voor 
de infrastructuur 
ondergrondse 
containers. Avalex geeft 
plaatsingsadvies en 
zorgt voor periodieke 
reiniging containers en 
preventief onderhoud. 

Open in ochtenden op 
werk- en zaterdagen 
m.u.v. dinsdag. 
Eigendom gemeente. 
Extra eisen aan Avalex 
t.a.v. KCA, kleine 
hoeveelheden 
asbesthoudende stoffen 
en kringloopwinkels. 
Conform 
mantelovereenkomst. 

Conform 
mantelovereenkomst. 
Open op werk- en 
zaterdagen. 

Conform 
mantelovereenkomst. 
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Verwerken 
afvalstromen 

Meldingen 

Uitvoering 
sorteer
analyses 

Rapportage 

Conform 
mantelovereenkomst. mantelovereenkomst. 

Conform 
mantelovereenkoms.t 

Conform 
mantelovereenkomst. 
En DVO pag. 20. 

Conform 
mantelovereenkomst. 

Op dit vlak volgen de gemeenlen grotendeels de mantelovereenkomst, met enkele verschillen in de precieze afspraken. Kern is dat 
Avalex verantwoordelijk is voor registratie en verwerking. 

Ook hier volgen de gemeenten grotendeels de mantelovereenkomst, met enkele verschillen in de precieze afspraken. 

Ten aanzien van de meeste afvalstromen worden met alle gemeenten individuele afspraken over inhoud en frequentie van die 
rapportages gemaakt. Deze afspraken komen in grote lijnen met elkaar overeen, (vlg. mantelovereenkomst) 

Aanvullende diensten (bovenop de mantelovereenkomst) 
Compost Avalex zorgt voor 

jaarlijkse compostdag. 

Afval Kantoren, 
Winkel en 
Dienstensector 
(KWD). 

Inzameling van afval 
(van kleine bedrijven) 
dat gelijk is aan 
huishoudelijk afval 
(voornamelijk in de 
binnenstad). 

Avalex zorgt voor 
jaarlijkse compostdag. 

Avalex zorgt voor 
jaarlijkse compostdag . 

Avalex zorgt voor 
jaarlijkse compostdag. 

Inzameling van afval 
(van kleine bedrijven) 
dat gelijk ls aan 
huishoudelijk afval 
(voornamelijk in de 
binnenstad). 

Avalex zorgt voor 
jaariijkse compostdag. 

Inzameling naasten 
tijdens het inzamelen 
van het huishoudelijk 
afval. 
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Afvaloverslag 

Textiel 

Inzameling 
droge 
componenten 
(milieuparkjes) 

Registratie, overstag en 
transport van 
huishoudelijk-en 
bedrijfsafval uit Delft en 
gemeenten en 
inzamelaars waar 
overeenkomsten mee 
gesloten zijn.^^ 

Het registreren van 
ingezamelde 
hoeveelheden 
(gemeente heeft geen 
eigen textiel containers). 

Registratie, overslag en 
transport van 
huishoudelijk- en 
bedrijfsafval uit Rijswijk 
en omliggende 
gemeenten. 

Textiel inzameling via 
milieuparken. 
Inzamelaar is KICl op 
verzoek van gemeente. 

Inzameling huis aan 
huis (o.b.v. vergunning 
van gemeente max. 11x 
per jaar) en via 
verzamelcontainers 
(104x). 

Inzameling huis aan 
huis (o.b.v. vergunning 
van gemeente max. 11x 
per jaar) en via 
verzamelcontainers 
(104x). 

Inzameling 104x per 
jaar. Inclusief afspraken 
over verwerking afi/al, 
onderhoud en beheer 
parkjes. 

Via een overslagstation 
(incl. weging en 
registratie van de 
afvalstromen en het 
onderhoud van de 
installatie). 

Huis aan huis door 
charitatieve instellingen. 
Textiel doorde 
gemeente geregistreerd 
en de hoeveelheid wordt 
doorgegeven aan 
Avalex. 

Beheer milieuparkjes 
(containers voor glas-, 
papier en textiel, zowrel 
boven- als 
ondergronds). In totaal 
75 containers, (allen 
104x). 

^^ Het overlaadstation is per 1 juli 2009 overgedragen aan Avalex, waardoor deze dienstverlening feitelijk niet meer voor de gemeente Delft plaatsvindt. 

Avalex is de zogenaamde rechtsopvolger in deze contracten. 
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Overigen Delft heeft enkele 
overeenkomsten met 
gemeenten waarvan de 
taken middels het DVO 
aan Avalex zijn 
overgedragen. Avalex 
neemt die verplichtingen 
op zich. 
Voor papieren 
kringloopgoederen is 
Stichting Kringloop Delft 
de voorgeschreven 
onderaannemer voor 
Avalex. 

Avalex zamelt huisvuil in 
bij nieuwbouwlocaties. 
Papier, afvaltransporten 
vanaf gemeentewerven, 
onderhoud en reparatie 
van een beperkt (ca. 20 
stuks) aantal voertuigen, 
kadaveropslag. 

Avalex verzorgt voor het 
laatste jaar de 
gladheidbestrijding voor 
Rijswijk. 
Avalex zorgt voor de 
afvaltransporten vanaf 
de Gemeenteweri. 
Onderhoud en reparatie 
voertuigen. 
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Analyse van de vergelijking In de dienstverlening aan de gemeenten 

De dienstveriening per gemeente is in de tabel hiervoor beknopt samengevat. Daarbij valt op, dat in 
de categorie inzameling afvalstromen behoorlijke verschillen tussen gemeente bestaan in de inhoud 
van de dienstveriening en de frequentie. Allereerst blijkt, dat binnen iedere gemeente een grote 
variëteit aan inzamelmiddelen wordt gebruikt. Bij GFT gebruiken alle gemeenten zowel mini's als 
verzamelcontainers en hebben Delft, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp ook nog ondergrondse 
containers. Wordt de restafvalstroom opgeteld, dan komen daar in alle gemeenten nog eens 
huisvuilzakken bij. De frequentie varieert per methode van 26x per jaar (mini's in Pijnacker-Nootdorp 
en Rijswijk) tot 104x per jaar voor verzamel- en ondergrondse containers in diverse gemeenten 
(frequenfie is afhankelijk van inzamelmiddel). Ook bij glas valt het verschil in frequentie op, tenvijl bij 
OPK eigenlijk op alle aspecten verschillen bestaan. In vier van de vijf gemeenten wordt dit huis-aan-
huis ingezameld en worden tevens verzamelcontainers ingezet. Bij OPK ondersteunt Avalex 
bovendien de gemeenten in het uitvoeren van subsidieregelingen aan instellingen, voora! door het 
melden van hoeveelheden ingezameld papier die vervolgens worden vertaald in subsidiebedragen 
voor deze instellingen. Bij het grof vuil maakt het verschil of er op afroep (verschilt van maximaal 10 
tot 15 dagen na afroep in Delft, Leidschendam-Voortsurg en Wassenaar) wordt geweri<t of via 
regelmatige inzameling (Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk). In Rijswijk wordt nog expliciet aangegeven 
dat snoeiafval los kan worden ingezameld bij het grof vuil. Voor KCA kent Avalex in alle gemeenten 
behalve Pijnacker-Nootdorp een standplaatsensysteem. Wel verschift daarin de frequentie (van 
wekelijks in Leidschendam-Voorburg tot eenmaal per kwartaal in Delft) en wordt in Delft en Rijswijk 
de milieustraat gebruikt. 

De verschillende methoden van inzameling vertalen zich vanzelfsprekend in de noodzaak om het 
beheer van de inzamelmiddelen en het beheer van de afvalbrengstatlons in de DVO te regelen. Hier 
zijn de DVO's over het algemeen behoorlijk conform de mantelovereenkomst. Toch zijn ook hier 
weer verschillen te zien in onder meer de frequentie van het preventieve onderhoud van containers 
en de vraag of GFT-containers apart gereinigd worden (alleen in Delft). Aangaande de producten 
communicatie, het venwerken van afvalstromen, de meldingen, de uitvoering van sorteeranalyses en 
de rapportages zijn de verschillen tussen de gemeenten beperkt. De verschillen zijn uiteraard groter 
op het gebied van de aanvullende diensten. 

Verklaring voorde kostenverschillen? 

De mantelovereenkomst noch de DVO's bevatten nadere inzichten in het verband tussen de inhoud 
van de dienstveriening per gemeente en de kosten en/an. Hoewel in de tabel dienstverlening per 
gemeente verschillen in de dienstveriening zichtbaar zijn, bieden deze geen rechtstreekse 
verklaring voor de in de tabel kosten per gemeente aangetoonde verschillen (zie pagina 26). 
Overigens merken we ook op dat voor sommige diensten in gemeenten verschillende termen 
worden gehanteerd, terwijl het in de praktijk om dezelfde diensten lijkt te gaan. Hieruit blijkt dat de 
harmonisatie van de dienstveriening mogelijk is. 
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crenschot 

4.3 Doelen bij toetreding en realisatie daarvan 

tn deze paragraaf wordt per gemeente, op basis van de onderzochte documenten en de gevoerde 
gesprekken, een korte beschrijving gegeven. Ingegaan wordt op de doelen bij toetreding en de 
realisatie daarvan. Waar het gaat om de met Avalex gemoeide kosten wordt de afvalstoffenheffing 
in degemeente als indicator gehanteerd. In paragraaf 4.1 zijn al enkele opmeri<ingen gemaakt over 
de waarde van deze indicator. 

4.3.1 Delft 

Delft is de meest recent toegetreden gemeente (1 juli 2007). Hieronder zijn de doelen weergegeven 
{steeds cursief), waarna een beoordeling van de doelbereiking volgt. 

• Verankering van de bestuurlijke invloed (overheidsgedomineerü) en een goede scheiding van 
bestuurlijke en ambtelijke rollen richting uitvoering. De bestuurlijke invloed is behouden 
gebleven door de participatie in een overheidsgedomineerd bedrijf. Uit de gesprekken blijkt 
tevredenheid over de rolverdeling richting Avalex. 

• Kostenreductie en opbrengstverhoging en het verruimen van de exploitatie van het Delftse 
overlaadstation. Door de deelname aan Avalex wordt de exploitatie van het laadstation verbreed 
naar de gemeenten in de GR. Voor kostenreductie en opbrengstverhoging is het wachten op het 
jaar 2010 waarin bestaande contracten met bijvoorbeeld de ah'alverwerkers en de klanten van 
het overiaadstation aflopen en nieuwe afepraken moeten worden gemaakt over de 
verwerkingskosten en de kosten van overslag. Momenteel is de aanbesteding afgerond. Bekend 
is wat dit voor 2010 en daaropvolgende jaren betekent. 

• Het beperken van de risico's die gemoeid waren met het verlenen van diensten aan de 
gemeenten IVlidden-Delfland en Westland. Deze dienstverlening is overgenomen door Avalex, 
dus deze risico's zijn afgewenteld. 

• Het beheersbaar houden van de afvalstoffenheffing. Uit de tabel hieronder blijkt, dat de 
afvalstoffenheffing zich sinds de toetreding als volgt heeft ontwikkeld. 

Afvalstoffenheffing 

• 1 persoonshuishouden 

• Meerpersoonshuishouden 

Gemiddelde mutatie ten opzichte van voorgaande 
jaar 

€196 

€307 

€ 1 9 1 

€298 

-2,8% 

€ 1 9 0 

€ 2 9 8 

-0.2% 

€ 1 9 3 

€303 

1,8% 

€ 2 0 3 

€318 

4,6% 
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Geconstateerd kan worden, dat de afvalstoffenheffing sinds de toetreding tot Avalex is gestegen. 

Voor 2008 en 2009 wordt de stijging gedeeltelijk toegeschreven aan het algemene 

prijsstijgingspercentage (inflatie) in die jaren.^ Omdat Delft zo recent is toegetreden, is het nog 

lastig om voor alle doelstellingen na te gaan in hoeverre ze bereikt zijn. Delft meet de 

Klanttevredenheid af aan de hand van het aantal klachten/meldingen en de wijze waarop Avalex die 

afhandeft. Uit de gesprekken blijkt dat men in Delft tevreden is over de geleverde kwaliteit. 

4.3.2 Leidschendam-Voorburg 

De gemeenten Leidschendam en Voorburg hoonden bij de oprichters van Avalex en stelden bij 

toetreding tot Avalex op 2 april 2001 de volgende doelen. Ook hier is weer cure/ef het doel 

aangegeven en is vervolgens een beoordeling van de bereiking van deze doelen weergegeven. 

« Kostenbesparing en efficiencywinst. In de tabel hieronder is de stijging per jaar van de 

afvalstoffenheffing in Leidschendam-Voorburg weergegeven. Te constateren is, dat de 

afvalstoffenheffing met uitzondering van 2006 in ieder jaar gestegen is en dat 

kostenbesparingen dus niet bereikt zijn. Overigens zijn de gemeenten in 2002 samengegaan. 

Daardoor zijn de cijfers voor 2002 niet goed vergelijkbaar met de periode erna, 

* Verhogen van de effectiviteit en het verhogen van het serviceniveau. Over het bereiken van de 

inhoudelijke doelstellingen (verhogen effectiviteit en serviceniveau) zijn geen kwantitatieve 

gegevens beschikbaar. Het laatste tevredenheids onderzoek is geweest in 2002 en is 

uitgevoerd door de gemeente zelf. Dft was een breder onderzoek naar huishoudelijk afval, 

service, voorzieningen en scheidingsgedrag. De gemeente wacht op de inlossing van de 

toezegging van Avalex dat een burgertevredenheidsonderzoek zal worden uitgevoerd. Uft de 

gesprekken blijkt dat men in Leidschendam-Voorburg wel aanmerkingen heeft op de kwaliteit 

van de dienstveriening en vooral op de communicatie vanuit Avalex naar de burgers. 

Afvalstoffenheffing 
0 Eenpersoonshuishoudens 
# Meerpersoonshuishoudens 
Gemiddelde mutatie ten opzichte 0,7% 4,6% 0,0% 
van voorgaande jaar 

€239 
€296 
PM 

€243 
€301 
1.7% 

€235 
€306 
-0.5% 

€242 
€315 
3,2% 

€246 
€320 
1,5% 

€252 
€328 
2,5% 

' De inflatie over het jaar 2008 is voigens de CBS-gegevens 2,5 procent. 
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4.3.3 Pijnacker-Nootdorp 

Bij de toetreding tot Avalex in 2004 zijn door de gemeente Pijnacker-Nootdorp de volgende doelen 
gesteld: 

• Er diende een vergelijkbaar kwaliteitsniveau gehaald te worden. Over de behaalde kwaliteit zijn 
geen meetbare doelstellingen gesteld en wordt dus ook niet gerapporteerd. Uit de gesprekken 
blijkt men in Pijnacker-Nootdorp redelijk tevreden over de dienstveriening van Avalex. 

• Kostenvoordelen moeten optreden door te profiteren van schaalvoordelen. Voorafgaand aan de 
toetreding tot Avalex was de afvalstoffenhefllng in Pijnacker-Nootdorp niet kostendekkend. Dat 
wil zeggen dat de afvalstoffenheffing minder opleverde dan de kosten die de gemeente maakte 
voor de afvalinzameling. Er wordt door de gemeente Pijnacker-Nootdorp geconstateerd dat 
sinds de toetreding tot Avalex de kosten voor de afvalinzameling aanmerkelijk gereduceerd zijn 
ten opzichte van de situatie waarin de afvalinzameling in eigen beheer werd verricht. Ook blijkt 
dat de gemiddelde kosten van de afvalinzameling per huishouden sinds de toetreding redelijk 
stabiel zijn en ongeveer evenredig met het gemiddelde prijspeil stijgen. De toetreding lijkt voor 
Pijnacker-Nootdorp dus te hebben geleid tot het onder controle brengen van de kosten voor de 
afvalinzameling. 

Afvalstoffenheffing 
• Eenpersoonshuishoudens 
• Tweepersoonshuishoudens 
• Meerpersoonshuishoudens 
Gemiddelde mutatie ten 
opzichte van voorgaande jaar 

4.3.4 Rijswijk 

De gemeente Rijswijk stelde ten tijde van haar toetreding tot Avalex op 2 april 2001 een aantal 
doelen. Randvoorwaarden daartsij was dat de schaalvergroting niet ten koste mocht gaan van de 
bereikbaarheid voor de burger, het niveau van de dienstveriening ( het 'maatwerk' dat de 
gemeenten willen leveren) en de huidige bedrijfevoering (de schaalvergroting mag geen 
verstoringen of vertragingen veroorzaken). Tevens mocht de samenwerking niet leiden tot 
gedwongen ontslagen. Ook voor Rijswijk zijn de belangrijkste doelen in bullets curs/ef weergegeven 
en is een beoordeling van de doelbereiking gemaakt. 

€172 
€227 
€235 

-

€ 1 8 3 
€240 
€249 
5,7% 

€186 
€245 
€254 
1,9% 

€194 
€255 
€264 
3,9% 

€197 
€258 
€268 
1,4% 

€200 
€264 
€274 
2,0% 

€204 
€269 
€279 
1.9% 
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Efficiencywinst en daardoor kostenbesparingen. De tabel hieronder geeft de ontwikkeling van de 

afvalstoffenheffing^ in Rijswijk weer. Geconstateerd kan worden, dat de afvalstoffenheffing 

sinds de toetreding tot Avalex behooriijk is gestegen, zowel in de beginjaren als in 2004 en 

2007. Ook 2009 kent een behooriijke stijging. Op basis van de cijfers is dus niet aan te tonen 

dat er efficiencywinst en kostenbesparirig is opgetreden. 

Verhoogde effectiviteit en een hoger serviceniveau. Over de kwaliteit van de ah^al inzamel ing 

worden geen gegevens verzameld via bijvoortDeeld klanttevredenheidsonderzoeken. Over het 

bereiken van een hoger serviceniveau is dus geen oordeel te geven. Uft de gesprekken blijkt dat 

men in Rijswijk redelijk tevreden is over de dienstveriening van Avalex. 

'..'* ^-K 

Afvalstoffenheffing 
• Eenpersoons

huishoudens 
• Meerpersoons

huishoudens 
Gemiddelde mutatie 
ten opzichte van 
voorgaande jaar 

€197 

€253 

7,7% 

' .'..AA_. 

€214 

€275 

8,5% 

€234 

€301 

9,5% 

€242 

€312 

3,5% 

€263 

€334 

7,8% 

-̂

€263 

€339 

0,8% 

'>'U '̂̂ , 

€267 

€344 

1,5% 

€285 

€367 

6,7% 

€285 

€367 

0,0% 

€302 

€388 

5,8% 

4.3.5 Wassenaar 

Wassenaar is op 1 januari 2006 toegetreden tot Avalex. De overdracht van taken aan Avalex paste 

bij het veranderen van de gemeentelijke organisatie naar een 'regiegemeente' waarin uitvoering bij 

voori<eur op afstand wordt geplaatst. Daardoor kan de gemeente flexibeler worden (dit kan door de 

toetreding, doordat de gemeentelijke organisatie kleiner wordt), profiteren van schaalvoordelen en 

transparanter worden. De gemeente stelde vast dat zij een regisseurs functie diende te ontwikkelen 

om onder meer toezicht te kunnen houden op de uitvoering, afvalbeleid te ontwikkelen en de regie 

op Avalex te houden. In het raadsvoorstel in 2005 werd een aantal voordelen benoemd. Hierna 

vatten we die cursief samen en geven we een beoonJeling van het bereiken van deze 

doelstellingen. 

•̂' Sinds enkele jaren is er overigens ook een tarief voor 2-persoonshuishoudens in Rijswijk. Om de 

vergelijkbaarheid tussen de jaren in stand te houden, is dit tarief in overleg met de gemeente Rijsvtfljk niet 

meegenomen in deze tabel. Ter indicatie; afvalstoffenheffing 2009 voor 2 persoonshuishoudens bedraagt 

€ 320.40. 
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Verkleining van de organisatie met 16 fte. Tevens neemt de kwetsbaarheid van de totale 
gemeentelijke organisatie af De deelname in Avalex heeft inderdaad geleid tot een verkleining 
van de organisatie en deze kan daarmee minder kwetsbaar worden genoemd. 

De raad kan jaadijks kaders stellen voor het serviceniveau en wijzigingen hierin worden ook in 
de begroting zichtbaar De raad kan inderdaad in beginsel de kaders voor het serviceniveau 
vaststellen. De DVO's bevatten echter in de praktijk voor de raden weinig inhoudelijke 
aangrijpingspunten voor het vaststellen van het serviceniveau. Dit voordeel lijkt dus 
onvoldoende te worden gerealiseerd. 

Sinds de toetreding tot Avalex heeft geen klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Uit de 
gesprekken blijkt dat men in Wassenaar redelijk tevreden is over de dienstveriening van Avalex, 
maar dat wel degelijk veriDeteringen mogelijk zijn, onder meer in de communicatie van Avalex en 
een betere kennis van de lokale situatie. 

Bestuurlijke invloed is geborgd door zeggenschap in de GR. Deze invloed is inderdaad geborgd. 

De gemeente hoeft zelf In de toekomst geen grote Investenngen meer te doen. De 
verantwoordelijkheid voor grote investeringen ligt inderdaad binnen de GR, 

Schaalvoordelen die er op termijn voorzorgen dat de afvalstoffenheffing kan dalen. Ten aanzien 
van de afvalstoffenheffing zijn in het voorstel van 2005 geen concrete doelstellingen per jaar 
neergezet. Wel is gesteld dat deze op termijn zou kunnen dalen met 11 %. In de tabel hieronder 
is de afvalstoffenheffing sinds de toetreding weergegeven. In het eerste jaar van deelname is 
deze gedaald, maar direct daarna weer gestegen. Uit onderiiggende cijfers van de gemeente 
blijkt, dat de stijging van de kosten van Avalex in die periode is gecompenseerd door 
aftnemende kosten van gemeentelijke activiteiten die worden gefinancierd uit de heffing. Een 
daling is hoe dan ook niet gerealiseerd. 

Afvalstoffenheffing ^ ^3^ ^g ^ ^28,27 € 132,11 € 134,42 
• Gemiddelde mutatie ten opzichte van ^ 2% 7 9% 1 70/ 

voorgaande jaar ' ' ' " 
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4.4 Samenvatting doelen bij toetreding 

Hier\/oor is per gemeente samengevat welke doelen met toetreding tot Avalex gemoeid waren en of 
deze zijn gerealiseerd. De gestelde doelen vallen uiteen in financiële (kostenreductie of bepert*:ing 
van de stijging), inhoudelijke (verî etering effectiviteit) en strategische (past bij beweging naar op 
afstand plaatsen uitvoering en verminderirig kwetsbaarheid). Opvallend is dat de eerste drie 
gemeenten met name financiële en inhoudelijke doelstellingen hebben geformuleerd, terwijl de 
strategische motieven veel prominenter waren bij de twee meest recente toetreders, Delft en 
Wassenaar. Hieronder gaan we per categorie nog kort in op het bereiken van de verschillende 
doelen, 

4.4.1 Beprijzing 

De meeste gemeenten hebben bij toetreding doelen gesteld aangaande de kostenontwikkeling van 
de afvalinzameling. Deze zijn in geen van de gevallen concreet gemaakt. Als indicator voor de 
kosten is de afvalstoffenheffing genomen. Daaruft komt een wisselend beeld. Met name in Rijswijk 
vallen de grote verschillen in de stijging per jaar op en Delft kent in 2009 een hoge stijging in 
vergelijking met de andere gemeenten. In alle gemeenten is de heffing hoe dan ook gestegen. Voor 
de stijgingen zijn gedurende het onderzoek een aantal verklaringen gevonden. De eerste is dat de 
stijging vertsand houdt met de algemene inflatie. De inflatie^^ is de afgelopen jaren echter relatief 
beperkt geweest, waardoor deze geen volledige vericlaring voor de stijging kan bieden. In de tabel 
hieronder zijn de kostenstijgingen per gemeente en de inflatie weergegeven. 

Delft - - . . . ,2,8% -0.2% 1.8% 4,6% 

Leidschendam-
Voorburg 

0.7% 4.6% 0% PM 1,7% -0.5% 3,2% 1,5% 2,5% 

NoSora' - - - - 5,7% 1,9% 3,9% 1,4% 2,0% 1.9% 

Rijswijk 7,7% 8,5% 9,5% 3.5% 7,8% 0.8% 1,5% 6,7% 0,0% 5,8% 

V\/assenaar - . - _ . , .2,2% 2.9% 1,7% 

Inflatie 2,6% 4,5% 3,4% 2.1 % 1.2% 1,7% 1,1% 1,6% 2,5% 

Ook de stijgingen van de afvalstoffenheffing die de Vereniging Eigen Huis op basis van 
steekproeven berekent ligt de afgelopen jaren vrij laag, vaak lager dan de inflatie. Een tweede 
vericlaring voor de stijging is dat in een jaar (2007) de gebleken tekorten in de bedrijfevoering van 

' Volgens gegevens van het CBS. 
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Avalex uit het voorgaande jaar gedekt dienden te worden. Dit effect lijkt zichtbaar in bijvoorbeeld 
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. 

Beide verklaringen geven nog geen inzicht in de oorzaken voorde verschillen tussen de 
gemeenten. Dit inzicht is ook niet te verwerven vanwege de al eerder beschreven beperkingen van 
de afvalstoffenheffing als indicator voor de met Avalex gemoeide kosten. Immers, in de heffing 
worden meer kosten vervat dan alleen die voor Avalex. De meeste gemeenten in de GR Avalex 
hebben ook geen uitsplitsing van het gemeentelijk deel en het deel voor Avalex gegeven. Wel is 
bijvoorbeeld in Wassenaar bekend, dat de relatief bepericte stijging van de afvalstoffenheffing mede 
is veroorzaakt, doordat het gemeentelijk deel kleiner is geworden. Een ander voorbeeld is dat in 
Pijnacker-Nootdorp de afvalstoffenheffing voor toetreding niet kostendekkend was. Dat wil zeggen 
dat er meer kosten werden gemaakt dan via de heffing werden binnengehaald. De 
kostendekkendheid is inmiddels flink gestegen. 

Door de kanttekeningen hiervoor zijn op basis van de afvalstoffenheffing geen sluitende conclusies 
te trekken over de ontwikkeling van de kosten gemoeid met de afvalinzameling en venverking. Uit 
de cijfers blijkt in ieder geval dat de heffing in de deelnemende gemeenten is gestegen, bovendien 
meestal meer dan de inflatie. 

4.4.2 Bereiken inhoudelijke doelen 

Diverse gemeenten hebben bij toetreding als doel gesteld om behoud dan we! verbetering van het 
serviceniveau en de effectiviteit van de dienstverlening te bereiken. Voor dft onderzoek vatten we 
effectiviteft op als doeltreffendheid. De doelstellingen bij toetreding zijn niet concreet en meetbaar 
gemaakt en zijn daarom ook niet te beoordeten. Daarom resteert de vraag of Avalex doet wat is 
afgesproken' op grond van de DVO's met de gemeenten. 

Ook die vraag is echter moeilijk te beantwoorden, omdal er slechts beperkt 
burgertevredenheidsonderzoeken zijn uitgevoerd en deze niet gebruikt worden voor sturing op de 
dienstveriening. Avalex rapporteert wel concrete 'output', namelijk aantallen meldingen en 
ingezamelde hoeveelheden afval. Hieraan zijn echter geen concrete doelstellingen verbonden. 
waardoor over doeltreffendheid geen oordeel te vellen vaft. Als bron voor het oordeel over 
doeltreffendheid blijven daardoor de opvattingen van de geïnterviewden over. 

Als het gaat om de effectiviteit, blijkt uit veel gesprekken met de gemeenten dat men op punten 
ontevreden is over de dienstverlening van Avalex. Deze onvrede richt zich op een gebrek aan 
kennis van de lokale situatie (Wassenaar, Rijswijk), op gebrekkige communicatie met burgers 
(Leidschendam-Voorburg) en in enkele gevallen over de kwaliteit van de dienstveriening in 
sommige wijken (Voorburg-Noord is genoemd). Ondanks deze signalen is het bredere beeld, dat 
Avalex de dagelijkse dienstveriening redelijk tot goed verricht, In enkele gemeenten (Delft, Rijswijk, 
Pijnacker-Nootdorp) is men goed te spreken over de kwaliteit. 
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4.4.3 Strategische overwegingen 

Vooral in Delft en Wassenaar zijn strategische motieven genoemd als reden om toe te treden tot 
Avalex. Beide gemeenten hebben het verankeren en borgen van bestuuriijke invloed genoemd. 
Daarnaast wilde Delft de risico's die het liep als gevolg van de dienstveriening aan andere 
gemeenten beperiten. Bij Wassenaar was een expliciet doel om toe te groeien naar een rol als 
'regiegemeente' door de organisatie te verkleinen en tegelijkertijd meer flexibiliteft te bereiken door 
het verkrijgen van grip op de uitvoering. 

De participatie in Avalex heeft deze doelen gerealiseerd. Risico's zijn overgedragen aan Avalex, de 
eigen organisatie is verkleind en de bestuuriijke invloed blijft aanwezig. Tegelijkertijd is 
geconstateerd dat de grip op de diensWeriening niet zodanig sterk is dat de raad van Wassenaar 
flexibiliteft kan bereiken in de inhoud van de dienstveriening. Het bereiken van dft doel is moeilijk, 
omdat het vanuit de gemeenten lastig blijkt grip te krijgen op de beleidsmatige ontwikkeling van de 
GR Avalex als geheel (zie hoofdstuk 3). 

4.5 Informatiepositie en rot van de raden 

Wat willen de raden 

In het onderzoek is onder meer aandacht besteed aan de wensen van de raden aangaande de 
relatie met Avalex. De gesprekken met de commissies uft de gemeenteraden hebben duidelijk 
gemaakt, dat de afvalinzameling in de meeste gemeenten geen ondenwerp van politiek debat is. 
Slechts in Rijswijk heeft in de raad de afgelopen jaren een uitgebreid debat plaatsgevonden over de 
dienstveriening van Avalex. Een niet gering aantal raadsleden huldigt overigens de opvatting dat de 
huidige beperkte bemoeienis met Avalex ook goed is. Het is immers niet voor niets op afetand 
geplaatst. 

De geïnterviewde raadsleden geven aan belang te hechten aan de dagelijkse kwaliteit van de 
dienstveriening en de beheersing van de kosten. Een veelgenoemd aspect geldt het maatwerk in de 
gemeente. Daarmee wordt vooral bedoeld, dat Avalex in de dienstveriening de lokale situatie goed 
moet kennen en daarop, bijna op individueel niveau, moet inspelen. Raadsleden hebben vaak het 
gevoel dat zij hun opvattingen over de kwaliteft van dienstverlening nergens kwijt kunnen. 
Daarnaast komt in sommige gevallen naar voren, dat bijvoorbeeld de milieuaspecten rondom 
Avalex van belang kunnen zijn. In ieder geval willen diverse raadsleden meer gekend worden in 
keuzes die worden gemaakt ter verbetering van de efficiëntie en willen zij informatie over de 
prestaties van Avalex in de dienstveriening aan de burgers. 

De opvattingen van de raadsleden lijken daardoor met elkaar in tegenspraak. Enerzijds vindt de 
grote meerderheid van de raadsleden de afstand tot Avalex in orde, anderzijds wil men meer 
gekend worden in de keuzes aangaande de dienstveriening. De raden hebben overigens de 
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afgelopen jaren, behoudens discussies bij toetreding tot Avalex, niet de mogelijkheid aangegrepen 
om zich inhoudelijk uft te spreken over de (gewenste) dienstveriening door Avalex. 

Waf krijgen de raden 

In de GR is opgenomen dat^ 'het AB, DB en de voorzitter aan de raden van de deelnemers 
ongevraagd alle informatie [geven] die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur 
gevoerde en te voeren beleid nodig is'. De raden krijgen van Avalex (vaak via het eigen college) in 
ieder geval de kwartaal- danwel halljaarrapportages, de begroting van Avalex en de jaarrekening, 
besluiten over toetreding van nieuwe gemeenten en meestal de DVO voor de eigen gemeente. 

Bij het doornemen van de informatie die naar de raden gaat, vaft op dat deze vooral de 
bedrijfömatige aspecten en prestaties van Avalex betreffen. Zo is de financiële gezondheid van het 
bedrijf goed af te lezen. Slechts weinig raadsleden geven echter aan hier interesse in te hebben. Zij 
willen infomiatie over zaken als de tevredenheid van burgers, de kwaliteit en de afhandeling van 
klachten. In da communicatie richfing de gemeenteraden wordt niet of slechts zeer beperî t 
ingegaan op dergelijke gegevens. Overigens heeft de directeur van Avalex zich in het verieden 
bereid getoond de verantwoording richting raden te ondersteunen door informatiebijeenkomsten 
voor raadsleden te verzorgen. 

De gemeenteraden krijgen de openbare verslagen van de AB-vergaderingen toegestuurd. Over de 
gang van zaken in het DB van Avalex komt echter slechts een beperkte terugkoppeling naar de 
gemeenteraden, ln ieder geval niet in schriftelijke vorm en ook de mondelinge kennisoverdracht blijft 
beperkt. Dat geldt overigens vaak ook tussen de AB- en DB-leden. Daardoor is het 
besluitvormingsproces binnen Avalex voor raadsleden niet transparant. 

Een moeilijk punt in de GR Avalex is het 'uit de pas lopen' van de cyclus van begroting en 
verantwoording van Avalex (in het kader van de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen) en de 
gemeentelijke begrotingscyclus. In de praktijk komt dit er op neer dat de begroting van Avalex al is 
vastgesteld (dit gebeurt voor 1 juli van ieder jaar) als de gemeentelijke begrotingen nog de 
conceptstatus hebben. Deze worden immers in de periode van september tot november 
vastgesteld, inclusief de afvalstoffenheffing. Daarna volgt op de begroting van Avalex meestal een 
eerste begrotihgwijziging om zo de nieuwe voornemens van de GR mee te nemen die in juli nog niet 
bekend waren. Die kunnen consequenties hebben voor de gemeentelijke begrofing, die dan echter 
al vastligt- De^e problemafiek geldt niet alleen voor Avalex, maar voor alle gemeenschappelijke 
regelingen. Een oplossing vinden is niet eenvoudig. Bij Avalex is afgesproken om de 
begrotingwijziQing eerder aan de gemeenten voor te leggen, zodat deze kunnen worden 

' Gemeenschappelijke Regeling Avalex, vastgesteld in de gemeenteraad van Delft op 24 aprii 2007, artikel 22. 
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meegewogen in de behandeling van de gemeentelijke begroting in september. Bij de 
begrotingsbehandeling in de gemeenten is de begroting van Avalex dan een vaststaand gegeven. 

Relatie tussen de raden en Avalex 

Uit het voorgaande blijkt, dat de interesse van de raadsleden voor Avalex beperkt is en dat hun 
afetand tot het functioneren van de GR meestal groot is. Dft wordt versteri<t doordat de 
informatievoorziening naarde raden vooral ingaat op bedrijfevoeririgselementen. Dit bearitwoordt 
aan het belang dat raadsleden hechten aan kostenbeheersing, maar niet aan het maatwerk en de 
kwaliteit die ook belangrijk worden gevonden. Al met al zijn het bestuur van de GR en de 
gemeenteraden er niet in geslaagd om Inhoudelijk te debatteren over de ontwikkeling van de GR, 
bijvoorbeeld op het aspect van de harmonisatie van dienstveriening. Dat is een thema waar alle 
belangrijk gevonden zaken immers inzitten, namelijk kostenbeheersing, kwaliteft en maatwerk. 
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5. Toets ing aan normenkader 

In dft hoofdstuk worden de onderzoeksbevindingen uft de vorige hoofdstukken getoetst aan het 

nonnenkader uit het begin van dft rapport. Dft gebeurt per categorie. 

5.1 Wat wil len we bereiken 

In deze eerste categorie wordt ingegaan op de inhoud van de dienstveriening en de afepraken 

hierover tussen gemeenten en Avalex. 

Wat willen we 
bereiken en 
wat mag het 
kosten? 
(geeft 
antwoord op 
de vraag 
betreffende 
efficiëntie) 

AspQCtrn NEirmnn 

Prijs Dienstverlening Avalex 
Kwaliteit • De kostprijs, de Ie leveren diensten en producten en frequentie zijn 
Frequentie van tevoren vastgelegd. 
Uitvoering • Fiet huidige prijspeil staat in verhouding met de historische kostprijs 

en het huidige serviceniveau en valt binnen de bij toetreding 
vastgestelde doelstellingen. 

• Er is voldoende ruimte voor maatwerk per gemeente. 
• Er is sprake van een effectieve uitvoering van de relnigingstaken. 
• De communicatie met de burgers en de klachtenafhandeling door 

Avalex verloopt voldoende. 

De kostprijs, de te leveren diensten en producten en frequentie zijn van tevoren vastgelegd. In 

de mantelovereenkomst en DVO's is uitgebreid vastgelegd welke diensten en producten worden 

geleverd en met welke frequentie. Voor dit pakket is een generieke prijs vastgelegd, die echter 

niet zichtbaar is gebonden aan de inhoud van de dienstveriening. De situatie rondom Avalex 

voldoet daarmee grotendeels aan de norm. 

Het huidige prijspeil staat in verhouding met de histonsche kostprijs en het huidige 

serviceniveau en valt binnen de bij toetreding vastgestelde doelstellingen. De realisatie van 

kostenvoordelen is uft de beschikbare gegevens moeilijk op te maken. Geconstateerd kan 

worden dat de afvalstoffenheffing in de meeste gemeenten gestegen is en dat hiervoor in een 

aantal gevallen veritlaringen zijn gegeven (onder andere inflat/e en het kostendekkend maken 

van de heffing). In ieder geval zijn de bij toetreding beoogde kostendalingen voor de burgers 

niet gerealiseerd en zijn de stijgingen in het verleden vaak hoger geweest dan de inflatie. Over 

de serviceniveaus zijn op basis van de gegevens geen conclusies te trekken. Daarover worden 

geen vergelijkbare cijfers verzameld. Het grotendeels ontbreken van 

klanttevredenheidsonderzoeken speelt daarbij mee. 

Aangaande de kostprijs en het serviceniveau zijn bij toetreding door de gemeenten vrij algemene 

en moeilijk meetbare doelstellingen geformuleerd. Ook in de huidige situatie bestaan nauwelijks 
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meetbare doelen aangaande het sen/iceniveau. Daardoor is in feite niet vast te stellen of Avalex 
aan deze norm voldoet. 

Er is voldoende ruimte voor maatwerk per gemeente. De DVO's geven inzicht in een behoorlijke 
mate van variëteft in de dienstverlening in de gemeenten. Zowel in de inzamelmethoden als in 
de frequentie zijn verschillen mogelijk. De situatie rondom Avalex voldoet daarmee aan de 
norm. Overigens associëreri veel raadsleden en betrokken ambtenaren 'maatwerk' ook als het 
hebben van kennis van de lokale sftuatie en het daarop inspelen. 

Er Is sprake van een effectieve uitvoering van de relnigingstaken. Over de realisatie van de 
dienstveriening vindt slechts in zeer beperkte mate een inhoudelijke en kwalitatieve rapportage 
plaats. Wel krijgen de gemeenten inzage in bijvoorbeeld de ingezamelde hoeveelheden en de 
verzamelde klachten. Er zijn dus geen schriftelijke bronnen aangaande deze categorie-
Afgaande op de gevoerde gesprekken wordt geconcludeerd, dat de dagelijkse dienstverieriing 
door Avalex adequaat wordt uitgevoerd. Ondanks klachten over de dienstveriening in sommige 
gebieden van gemeenten, kan de uitvoering als voldoende effectief worden aangemerkt. 

De communicatie met de burgers en de klachtenafhandeling door A valex verloopt voldoende. Er 
zijn afspraken in de DVO's over de communicatie met burgers en over de registratie van 
klachten door Avalex. Tegelijkertijd uiten de gesprekspartners over deze onden/verpen een 
zekere onvrede. Tevens ontbreekt communicatie tussen gemeente en Avalex over 
burgercontacten en de klachtenafhandeling. De gemeenten hebben daardoor te weinig zicht op 
deze zaken en komen voor verrassingen -zoals wijzigingen in het inzamelschema- te staan. Op 
dit gebied wordt niet aan de norm voldaan. 
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Berenschot 

5.2 Wat gaan we daarvoor doen binnen Avalex 

In hoofdstuk twee zijn de bevindingen voor deze categorie in samenhang weergegeven. Hier 

worden deze kort herhaald. 

Wat gaan we 
daarvoor doen 
binnen de GR 
Avalex? 

Informatie Verslaglegging en transparanti9 
Bedrijfs- • Overtieadkosten zijn transparant weergegeven. 
voering « Grote investeringen worden voorgelegd aan het bestuur. 

• Er vindt geen kruissubsidiëring plaats tussen de programma's. 
• Er zijn SMART criteria en doelstellingen aangaande prijs en kwralitett 

geformuleerd waarop het bedrijf informatie verzamelt, rapporteert en 
stuurt. 

Bedrijfevoering en uitvoering door Avalex 
• Er zijn burgertevredenheidsonderzoeken en deze worden (zichtbaar) 

gebruikt als input om (bij) te sturen. 
• De sancties bij het niet nakomen van de DVO zijn vastgelegd, 
• Er zijn kaders gesteld voor de bedrijfsvoering en er is sprake van een 

efficiënte bedrijfsvoering. 
• Het bestuur stelt voorschriften vast ter zake van het geldelijk beheer, 

de financiële administratie en de financiële organisatie. 
• De overgang van het personeel naar Avalex is conform de afspraken 

in sociale plannen veriopen. 

5.2.1 Verslaglegging en transparantie 

• Overheadkosten zijn transparant weergegeven. Over de overheadkosten wordt door Avalex 

transparant gerapporteerd in het jaarverslag. De bruikbaarheid van deze indicator is beperkt 

aangezien geen vergelijking wordt gemaakt met andere organisaties en er tevens geen doelen 

aan zijn verbonden. De situatie voldoet gedeeltelijk aan de norm. 

• Grote investeringen worden voorgelegd aan het bestuur Hierover zijn specifieke afepraken 

vastgelegd binnen de GR, namelijk dat over investeringen boven de 5 miljoen euro moet worden 

besloten door het bestuur. In de praktijk, zo blijkt uit interviews en de verslagen van 

bestuursvergaderingen, wordt deze afspraak nageleefd. De situatie voldoet daarmee aan de 

norni, 

• Er vindt geen kruissubsidiëring plaats tussen de programma's. Hier wordt vooral gekeken naar 

kruissubsidiëring die kan plaatsvinden als programma zakelijke reiniging een tekort vertoont. 

Dan kan immers de situatie ontstaan om inkomsten uit de programma's voor de gemeenten te 

gebruiken om deze tekorten te compenseren. Er zijn voorzieningen getroffen om dit te 

voori<omen en in de praktijk wordt de laatste jaren verdiend aan het zakelijke programma, 

waardoor er ook geen reden is voor deze vorm van ongewenste kruissubsidiëring. Om nog 
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meer waarborgen in te bouwen wordt op korte termijn het zakelijke programma in een aparte 
rechtspersoon gepositioneerd. De situatie voldoet aan de norm. 

• Er zijn SMART criteria en doelstellingen aangaande prijs en kwaliteit geformuleerd waarop het 
bedrijf informatie verzamelt, rapporteert en stuurt. Er zijn gegevens die door het bedrijf worden 
verzameld. Hier zijn echter in de externe verantwoording geen doelen of meetbare resultaten 
aan gekoppeld. Daarmee voldoet de situatie niet aan de norm. 

5.2.2 Bedrijfsvoering en uitvoering door Avalex 

• Er zijn burgertevredenheidsonderzoeken en deze worden (zichtbaar) gebruikt als input om (bij) 
te sturen. Recente onderzoeksresultaten op dit gebied zijn slechts in zeer beperitte mate 
beschikbaar -bijvooriDeeld als onderdeel van de leefbaarheid monitor in Rijswijk- en zijn vaak 
onderdeel van bredere burgertevredenheidsonderzoeken. De resultaten die er zijn worden niet 
gebruikt als sturingsinformatie. Diverse gemeenten venwachten van Avalex dat deze dergelijke 
onderzoeken uft zal voeren. Tot op heden gebeurt dit niet. De situatie voldoet niet aan de norm, 

• De sancties bij het niet nakomen van de DVO zijn vastgelegd. De DVO's omvatten geen 
sancties. De situatie voldoet niet aan de norm. 

• Er zijn kaders gesteld voor de bedrijfsvoering en er Is sprake van een efficiënte bedrijfsvoering. 
Er zijn veel inspanningen geleverd om de bedrijfevoeririg efficiënter te maken, onder meer terug 
te vinden in het plan 'Avalex Nieuwe Stijl' uit 2007 en de jaarverslagen. Uit de daling van de 
kosten per aansluiting valt mogelijk af te leiden dat deze inspanningen ook hebben geleid tot 
vertietering van de efficiëntie, Uft de vergelijking van de dienstverlening is op te maken, dat er 
veel verschillen in de dienstveriening lussen de gemeenten bestaan. Door veel geïnterviewden 
is aangehaald dat hannonisatie van dienstveriening nodig is. Daamiee zou een verdere 
verbetering van de efficiëntie bereikt kunnen worden. Avalex voldoet daarmee deels aan de 
nomi. 

• Het bestuur stelt voorschriften vast ter zake van het geldelijk beheer, de financiële administratie 
en de financiële organisatie. Dit gebeurt onder meer via het vastgestelde treasurystatuut. De 
accountantsverklaring bevat geen aanwijzingen voor problemen. De situatie voldoet aan de 
nonn, 

• De overgang van het personeel naar Avalex is conform de afspraken In sociale plannen 
verlopen. Schriftelijke informatie is hierover niet aangetroffen, maar het onderzoek heeft geen 
indicaties van problemen opgeleverd. De situatie voldoet vermoedelijk aan de norm. 
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5.3 Hoe zijn de bevoegdheden en hoe stuurt de raad? 

Deze categorie heeft betrekking op de besturing van de GR Avalex en behelst zowel de werking van 

het bestuur als de positie van de raden. 

Cfitogorti i Abpei.tun NniiTî 'H 

Hoe zijn de 
bevoegdheden 
en aansturing 
(formeel) 
belegd? 

Hoe stuurt de 
raad? 

Bevoegd
heden 
Aansturing 
Besluit
vorming 
Demo
cratische 
legitimiteit 

Besturing van GR Avalex 
• De bevoegdheden en taken van raden en het bestuur van Avalex zijn 

helder. De informatieposities van deze organen zijn helder 
vastgelegd en worden confonn ingevuld. 

• Het bestuur bestuurt en confroleert zichtbaar (de prestaties van) 
Avalex, onder meer heeft zij regelmatig de mogelijkheid om de 
kosten en de randvoorwaarden van dienstveriening vast te stellen. 

• De besluitvorming in het bestuur is transparant voor de 
gemeenteraden 

Rolverdeling Avalex - gemeenten 
• Er is een duidelijk verschil tussen klant- en eigenaarsrol van de 

gemeenie. 
• Het is transparant hoe er met mogelijke tegenstrijdigheid (klant

eigenaar) van belangen omgegaan wordt. 
• Gemeenten en Avalex hebben een heldere procedure aangaande 

(strategische) vemieuvwngen van de dienstverlening. De 
kaderstellende rof voor dienstveriening is belegd. 

Omgang met raden 
• De wijze van rapporteren is voldoende transparant en inzichtelijk 

voor de raden om vast te stellen in hoeverre de doelstellingen zijn 
gerealiseerd. 

• De raden controleren de tussenrapportages en stellen vast of de 
fc)ehaalde resultaten passen binnen de gestelde kaders. 

• Op het moment dat de behaalde resultaten niet binnen de gestelde 
kaders passen, stellen raden/colleges het beleid bij of zorgen voor 
interventies richting Avalex, 

5.3.1 Besturing van GR Avalex 

• De bevoegdheden en taken van raden en het bestuur ztjn helder. De informatieposities van 

deze organen zijn helder vastgelegd en worden conform Ingevuld. In de GR zijn de 

bevoegdheden en taken van zowel AB als DB helder geformuleerd. Ook binnen de gemeenten 

is duidelijk welke bevoegdheid en taak de raad heeft. Het bestuur en de raden ontvangen 

bovendien de informatie -onder meer jaarverslagen, begrofingen, kwartaalrapportages- zoals 

dat is afgesproken. De situatie voldoet aan de norm. 

Een kanttekening die hoort bij deze norm, is dat de rol van de AB-leden door betrokkenen veelal 

als onbevredigend wordt ervaren. De AB-leden nemen in de praktijk slechts enkele malen per 
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jaar deel aan de beraadslagingen in het bestuur, waardoor al snel een informatieachterstand 
ontstaat. Bovendien doen de AB-leden dit als collega-col legel id van een DB-lid uft dezelfde 
gemeente. Het kritische vermogen van de AB-leden in de richting van het DB is daardoor 
beperi<:t. 

• Het bestuur bestuurt en controleert zichtbaar (de prestalies van) Avalex, onder meer heeft zij 
regelmatig de mogelijkheid om de kosten en de randvoorwaarden van dienstveriening vast te 
stellen. Uit de vertrouwelijke verslagen van het DB en de interviews met bestuursleden valt op te 
maken dat AB en DB in de posftie verkeren om de kosten en randvoorwaarden van 
dienstveriening vast te stellen, bijvoorbeeld door middel van de (prog ram ma) beg roting en de 
mantelovereenkomsten. Bovendien sturen AB en DB zichtbaar op de bedrijfsvoering, 
bijvoorbeeld rondom investeringen. Tegelijkertijd vaft op, dat in de discussies van het bestuur de 
kwaliteft van de dienstveriening zeer beperid aan bod komt. Indien bestuursleden klachten 
hebben over de dienstveriening in hun gemeente, wordt individueel contact gezocht met de 
directeur. De sturing op kwaliteit lijkt dus beperkt. De situatie voldoet deels aan de norm. 

• De besluitvorming in het bestuur is transparant voor de gemeenteraden. Over de besluitvonning 
vindt slechts zeer beperkt terugkoppeling naar de raden plaats. Raadsleden geven aan geen 
inzicht te hebben in de besluitvorming. Het vertrek van raadsleden als AB-leden en hun 
vervanging door wethouders heeft de afstand tussen raden en Avalex vergroot. De situatie 
voldoet daarmee niet aan de norm. 

5.3.2 Rolverdeling Avalex - gemeenten 

• Er is een duidelijk verschil tussen klant- en eigenaarsrol van de gemeente. In formele zin zijn er 
faciliteiten aanwezig (verschillende overieg niveaus) om deze rollen tot uifing te laten komen. 
Doordat per gemeente echter slechts een klein aantal mensen - in de praktijk de wethouder die 
DB-lid is en een of twee (soms drie) ambtenaren - betrokken is bij Avalex, zijn de rollen moeilijk 
te scheiden. Betrokkenen geven aan dat de rollen sterk door elkaar lopen. Per gemeente is dit 
op verschillende wijze ingevuld (beleidsambtenaar, opdrachtgever en eigenaar Avalex) De 
situatie voldoet niet aan de norm. 

• Het is transparant hoe er met mogelijke tegenstrijdigheid (klant-eigenaar) van belangen 
omgegaan wordt. De klantrol van de gemeente kan tot uiting komen in individuele wensen 
aangaande prijs en inhoud van de dienstveriening. De eigenaarsrol komt naar voren als het gaat 
om de continufteft en de efflciënfie van Avalex als geheel. Daartussen kan spanning ontstaan, 
bijvoorbeeld als een gemeente maatwerk wenst dat de efficiëntie van het bedrijf beperi<t. 
Situaties waarin dergelijke eigenaars- en klantbelangen expliciet tegen elkaar werden 
afgewogen zijn niet gevonden. Dft wordt mede veroorzaakt doordat de gemeenten er niet in 
slagen om hun eigenaarsrol -waarin bijvoorbeeld hannonisatie van dienstverieriirig centraal 
staat- in te vullen. 
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Berenschot 

• Doordat expliciete afweging niet plaats vindt, is niet transparant hoe met mogelijke 

tegensfrijdigheden wordt omgegaan. De situatie voldoet niet aan de norm. 

m Gemeenten en Avalex hebben een heldere procedure aangaande (strategische) vernieuwingen 

van de dienstveriening. De kaderstellende rol voor dienstveriening Is belegd. In fonnele zin is 

deze verhouding goed belegd in de overiegstnjcturen binnen de GR Avalex. De gemeenten zijn 

primair verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, ondersteund door Avalex, maar slagen hier 

niet in. In de prakiijk heerst dan ook grote onvrede over de weri<ing van deze stnjctuur 

Daardoor komt harmonisatie van dienstveriening niet van de grond. De situatie voldoet niet aan 

de norm. 

5.3.3 Omgang met raden 

• De wijze van rapporteren is voldoende transparant en inzichtelijk voor de raden om vast te 

stellen In hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd. In de praktijk ontvangen raden vooral 

bedrijfsvoeringinformatie (bijvoorbeeld de begroting en het jaarverslag) van Avalex,.maar niet • 

over de inhoudelijke prestaties (bijvoorbeeld klanttevredenheid). Deze informatie wordt, gezien 

de interesse van raadsleden in onder meer de dagelijkse kwaliteft en maatwerk, weinig relevant 

gevonden. Alleen overde kosten is informatie beschikbaar De situatie voldoet niet aan de 

norm. 

Opgemerkt moet worden dat de raden ook slechts zeer beperkt doelstellingen vaststellen 

aangaande Avalex. Zij komen meestal niet verder dan de DVO's en dririgen ook niet aan op 

concretere of meer meetbare doelstellingen. Deze beperi<ing en de geringe mate waarin 

raadsleden de afgelopen jaren expliciet naar informatie over het presteren van Avalex hebben 

gevraagd, geven ook weinig houvast voor Avalex bij het bepalen van de inhoud van rapportages 

aan de raden.^' 

• De raden controleren de tussenrapportages en stellen vast of de behaalde resultaten passen 

binnen de gestelde kaders. Hiervoor geldt in feite hetzelfde als hiervoor. De verzamelde 

infonnatie en de gestelde kaders zijn dusdanig beperi<t, dat van adequate controle geen sprake 

kan zijn. De situatie voldoet niet aan de norm. 

• Op het moment dat de behaalde resultaten niet binnen de gestelde kaders passen, stellen 

raden/colleges het beleid bij of zorgen voor Interventies richting Avalex. Interventies vanuit de 

gemeenteraad -via het college- richting Avalex zijn zeer zeldzaam gebleken. Alleen bij 

incidenten (onder andere een wilde staking in 2006 en acute problemen in de dienstveriening) 

^̂  Avalex ontvangt van de gemeente Delft de opdracht om te rapporteren, hetgeen een afgeleide is van de 

kaderstellende opdracht van de raad. Er vindt dus geen directe opdrachtneming plaats betreffende de 

rapportages; dit verloopt via de afgesproken weg. 
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ontetaat interesse. Bestuursleden gebruiken hun rol in het bestuur vaak om problemen in de 
dienstveriening te agenderen, meestal direct bij de directeur. De situatie voldoet daarmee niet 
aan de norm. 
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Factsheet gemeente Delft 

In juni 2007 heeft de raad van Delft ingestemd met de toetreding van Delft tot de GR Avalex per 
1 juli 2007. Twee jaar eerder, in december 2005, heeft de raad van Delft vastgesteld dat 
ongewijzigd beleid ten aanzien van de inzamel- en relnigingstaken op termijn zou leiden tot 
omzetveriies, overcapaciteft, relatief hogere kosten en een verslechterende concurrentieposftie in 
het algemeen. Tegelijkertijd werd toen vastgesteld dat door samenwerking met Avalex, er 
mogelijkheden zouden ontstaan voor risicospreiding en synergievoordelen, meer mogelijkheden tot 
innovatie, ontwikkeling en inkoopvoordelen. 

In februari 2006 is een intentieovereenkomst getekend waarin fomieel het voornemen is geuit om 
toe te treden tot Avalex. De bestaande GR 'Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex' waarin de 
gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar deelnamen, is ais 
uitgangspunt gebruikt en op een nieuwe leest geschoeid. Een ambtelijke weritgroep heeft ter 
voorbereiding hierop onderzoek gedaan naar de consequenties van de ontvlechting en invtechting 
van achterblijvende Delftse taken. In dit onderzoek is gekeken naar de gevolgen voor Delft van het 
opgaan in een gemeenschappelijke regeling Avalex. Andere mogelijke samenweri^ingsvarianten, 
zoals een BV constructie, of samenwerking met andere gemeenten of afvalvenwerkingsbedrijf, zijn 
geen onderdeel geweest van het onderzoek. Reden dat daar niet naar gekeken is, is dat de 
doelstelling was dat 'bestuuriijke invloed verankerd' moest zijn en dat de samenweri<ingsvorm 
'overheidsgedomineerd' moest zijn^°. Ook in de randvoonwaarden werd gesteld dat er wel sprake 
kon zijn van samenweri<en maar niet van privatiseren^^. 

Ten tijde van het onderzoek werd er nog vanuit gegaan dat naast Delft ook Zoetermeer zou 
toetreden tot Avalex. Delft en Zoetermeer hebben samen met Avalex een notitie geschreven waarin 
zij op hoofdlijnen aangeven welk gezamenlijk beeld ze hebben van een gemeenschappelijke 
regeling voor afvalinzameling. Deze notitie heeft uiteindelijk geleid tot een ondernemingsplan ANS 
(Avalex Nieuwe Stijl) en de tekst van een nieuwe gemeenschappelijke regeling. 

Doelen bij toetreding 

Kostenreductie, opbrengstverhoging en het beheersbaar houden van afvalstoffenheffing waren de 
belangrijkste reden voor toetreding van Delft. Daarbij kwam het beheersbaar houden van de risico's 
die gemoeid waren met het verienen van diensten aan Midden-Delfland en kernen in de gemeente 
Westland. Als randvoorwaarden werden gesteld dat er voor het personeel dat van Delft naar Avalex 
zou overgaan 'niet veel' zou veranderen en dat voor de burger geen negatieve effecten zouden 

Studie naar samenwerkingsvormen. Memo aan gemeenteraad. 14 december 2005. Stand van zaken 
Reiniging Delft-Avalex. 

^^ Idem. 
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optreden. Voor medewerkers van Delft is een Sociaal Plan opgesteld dat door de OR van Delft is 

goedgekeurd. 

ffilïi^ 
Inzameling afvalstromen Rest(afval) 

GFT 

Papier en Karton 

Glas 

Textiel 

Grof huishoudelijk afval 

Inzamelen KCA 

Ledigingsfrequentie: mini's 52x per jaar. 
huisvuilzakken 52x per jaar, verzamelcontainers 
104x per jaar, ondergrondse containers 104x per 
jaar 

Ledig ingsfi'equentie: mini's 52x per jaar, 
verzamelcontainers 52x per jaar, ondergrondse 
containers 26 x per jaar. 

Huis-aan-huis 52x per jaar en via ondergrondse 
containers 52x per jaar. 

Inzamelfrequentie: 52x per jaar. 

Het wegen en registreren van ingezamelde 
hoeveelheden (gemeente heeft geen eigen 
textiel containers). 

Op afroep, termijn van max, 10 dagen. 
Afvalstoffen waar de fractie WEB en Kringloop al 
uitgehaald zijn. Melding bij meldpunt gemeente 
Delft (kringloopgoederen, et cetera). 

Via milieustraat en standplaatsen (4x per jaar). 

Beheer inzamelmiddelen 

KCA depot 

Inzamelmiddelen in eigendom Avalex. Zij is 
verantwoordelijk voor de infrastructuur 
ondergrondse containers. Avalex geeft 
plaatsingsadvies en zorgt voor periodieke 
reiniging van GFT-containers (6x per jaar) en 
preventief onderhoud. 

Milieustraat. 

Beheer en exploitatie 
Afvalbrengstation 

Kantoren. Winkel en 
Dienstensector (KWD). 

Afvaloverslag 

Communicatie 

Meldingen 

Confonm mantel. DVO. 
voorschriften 
milieuvergunning 

Conform mantel 

Conform mantel 

Dagelijks tieheer van het station door Avalex. 

Inzameling van afval (van kleine bedrijven) dat 
gelijk is aan huishoudelijk afval (voornamelijk in 
de binnenstad). 

Registratie, overslag en transport van 
huishoudelijk- en ttedrijfeafval uit Delft en 
omliggende gemeenten. 

Registreren, coördineren en behandelen van 
meldingen en klachten. 
Rapportage verplichting: maandelijks een 
overzicht van de hoeveelheid klachten, locatie. 
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Sorteeranalyses 

Overig (bovenop mantel) 

afhandeling, et cetera. 

Conform mantel 

Compostdag: Avalex draagt zorg voor organisatie en uitvoering van 
jaariijkse compostdag. 
Delft heeft enkele overeenkomsten met gemeenten waarvan de taken 
middels het DVO aan Avalex zijn overgedragen. Avalex neemt die 
verplichtingen op zich. 
Voor papier en kringloopgoederen is Stichting Kringloop Delft de 
voorgeschreven onderaannemer voor Avalex. 

/mmmss^mx^ 

Afvalstoffenheffing 
• 1 persoonshuishouden 
• Meerpersoonshuishouden 
Gemiddelde mutatie ten opzichte van voorgaande 
jaar 

SDï© 

€196 
€307 

mm 

€191 
€298 
-2.8% 

€190 
€298 
-0,2% 

833B 

€193 
€303 
1.8% 

mm 

€203 
€318 
4.6% 
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Factsheet Leidschendam-Voorburg 

Om verschillende redenen ontetonden er in 1996 besprekingen over samenwerkingsmogelijkheden 

bij de afvalinzameling in Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. Omstreeks 1997 hebben de 

gemeenten Leidschendam, Rijswijk en Voorburg het initiatief genomen een gezamenlijke 

reinigingsorganisatie op te richten. Hiermee werd beoogd deze taken op afstand te zetten en 

voldoende schaalgrootte te bereiken om bedrijfematig te kunnen opereren. Uiteindelijk heeft het een 

en ander geresulteerd in het van start gaan van het regionale reinigingsbedrijf Avalex op 2 april 

2001. Overigens is op 1 januari 2002 een deel van het verzorgingsgebied van Leidschendam, 

Rijswijk en voortaurg overgedragen aan de gemeente Den Haag. Dit belreft qua woongebieden in 

grote lijnen Leidschenveen en het Rijswijkse deel van Ypenburg. De doelstellingen bij toetreding in 

Avalex waren voor Leidschendam en Voorburg het bereiken van efficiencywinst, het verhogen van 

de effecfiviteit, het veri^eteren van het serviceniveau en kostenbesparingen. 

Inzameling 
afvalstromen 

GFT Inzameling via mini's of verzamelcontainers (53x per jaar). 

OPK Inzameling huis aan huis, mini- en verzamelcontainers. 6.000 huishoudens 
maken gebruik van minicontainers voor papier. Overigen maken gebruik 
van milieuparken of inzamelingactiviteiten door verenigingen. Bij 
verenigingen en instellingen op afroep of volgens contract. 13x per jaar 
geleegd. 
Extra eisen aan Avalex t.a.v. subsidies, contracten, inzameling en huur 
containers. 

Grof Grof huishoudelijk afval op afroep ingezameld. Frequentie is 260x per jaar. 
Tussen het melden van burgers van grofvuil en inzamelen mag maximaal 
15 dagen zitten. Inzameling vindt plaats in 2 stromen, namelijk grof afval en 
ijzerhoudend afval. Illegaal grofvuil (extra inzet van 8 uur per week + 
wekelijks 2 uur op zaterdag), inzameling vindt plaats op basis van de 
meldingen van het handhavingsteam. 
Extra eisen aan Avalex t.a.v. kringiQop(goederen), inzameling, asbest, KCA 
en verbouwingsafval. 

Inzamelen De inzameling gebeurt via een standplaatssysteem conform de 
KCA vastgestelde inzamelplanning (van 4x tot 52x per jaar). 

Standplaatsensysteem 8x per jaar. 4x overdag en 4x 's avonds. En 2x per 
week op markt Leidschendam en 1 keer per v^eek markt Voorburg. 
Extra eisen aan Avalex t.a.v. gerichte voorlichting over de inzameling van 
KCA, en bekendmaking minimaal lx per jaar van de inzamelmethode aan 
elk huishouden, chemokar, behandeling en werkwijze personeel. 
Jaarrapportages over hoeveelheden KCA en inzamelen, en 
kwartaalrapportages over bezoekers en kg's. 

Restafval Inzameling d.m.v. huisvuilzakken (52x per jaar), mini's (52x per jaar). 
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Beheer 
inzamelmiddelen 

Beheer afval
brengstat ion 

Communicat ie 

Verwerken 
afvalstromen 

Conform 
mantel 

Meldingen Conform 
mantel 

Uitvoering 
sorteeranalyses 

Inzameling 
droge 
componenten 
(mil ieuparkjes) 

Over ig 

Overige 
producten 

Conform 
mantel 

verzamelcontainers (104x per jaar) ondergrondse containers (52x per jaar). 

De inzamelmiddelen (bovengrondse containers, mini-containers, 
ondergrondse containers, afzetcontainers) zijn eigendom van de 
gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de infrastructuur van de 
ondergrondse containers. Het plaatsingsadvies van inzamelmiddelen komt 
van Avalex. Avalex zorgt voor het periodiek reinigen van alle onder- en 
bovengrondse containers en preventief onderhoud (1 tot 17x per jaar). 
Extra eisen aan Avalex t.a.v, schoonmaak, onderhoud, ven/anging, kosten 
en maandelijks rapportage over veeg- en schoonmaakactiviteiten. 

Geopend 52 wreken per jaar van maandag tot vrijdag 8.00-16.00 uur. En 
zaterdag van 8:00-12:00 uur. Brengstation Nieuwe Havenstraat en 
opstallen is in eigendom.van gemeente en wordt verhuurd aan Avalex. 
Avalex is drijver van de inrichting (term uit wet Milieubeheer). Inrichting of 
wijziging van brengslations is aan Avalex. Avalex verzorgt zelf de 
benodigde vergunning voor uitoefening van haar taken. 
Extra eisen aan Avalex t.a.v. KCA, kleine hoeveelheden asbesthoudende 
stoffen en rapportage 4 x per jaar tijdens overieg met gemeente. 

Avalex kan in overieg met gemeenten de publieksvooriichting over 
afvalinzameling verzorgen. 

Extra eisen aan Avalex t.a.v, communicatie over afwijkingen bij inzamelen, 
website, Avalex afvalkalender. 

Op- en overslag; transport en verwerking via de verwerkers; op- en 
overslag, selectie en sortering van wit- en bruingoed. 

Meldingen en klachten komen bij Avalex binnen. Beanhwoorden van 
schriftelijk, per emai l en telefonisch ingediende klachten. Coördinatie en 
beheer van de behandeling van alle klachten bij Avalex betreffende de 
dienstveriening. 

Het halfjaarlijks uitvoeren van een sorteeranalyse van het restafval in het 
voor- en najaar. 

Inzameling 104x per jaar. Avalex zal herstelwerkzaamheden ten gevolge 
van vandalisme aan de wijkcontainers en civiel technische werkzaamheden 
in overieg met de gemeente uitvoeren. De contracten rondom de 
Inzameling van glas/papier en textiel worden öoor Avalex beheerd en 
onderhouden. Het inzamelen en ven^ferken van droge componenten, het 
eventueel huren en onderhouden van wijkcontainers kan worden 
uitbesteed aan derden. Avalex leegt de afvaibakjes die bij de milieuparkjes 
geplaatst zijn. Het onderhoud van deze bakjes is voor de gemeente. 
Jaarlijkse rapportage frequentie en hoeveelheid, et cetera. 

Avalex draagl zorg voor de organisatie en de uitvoering van de jaariijkse 
compostdag te L- V. De dalum zal in overleg met de gemeente worden 
bepaald (maart/april). Gemeente zorgt voor de communicatie. Avalex zal in 
overleg met de gemeente het verhuisvuil inzamelen bij nieuwbouwlocaties. 
Avalex zal huishoudens informeren d.m.v. een brief. 

Papier, afvaltransporten vanaf gemeentewerven. onderhoud en reparatie 
van een beperkt (ca. 20 stuks) aantal voertuigen, kadaveropslag. 

Bron: Dienstverleningsovereenkomst 2008, gemeente Leidschendam-Voorburg; mantelovereenkomst 2007, 
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In 2002 zijn de gemeenten Leidschendam en Voorburg samengegaan. In 2004 zijn de tarieven van 
de afvalstoffenheffing geharmoniseerd. In hetjaar 2003 zijn de tarieven bevroren geweest. Door 
een harmonisafie in de wijze van vaststelling van de afvalstoffenheffing is de tariefsontwikkeling 
voor 2004 niet goed te vergelijken met de periode daarna. In de tabel is de stijging sinds 2001 
opgenomen, en de stijging na 2004. 

Afvalstoffenheffing 
• Eenpersoonshuishoudens € 239 € 243 € 235 € 242 € 246 € 252 

• Meerpersoonshuishoudens € 2 9 6 € 3 0 1 €306 €315 € 3 2 0 € 3 2 8 
Gemiddelde mutatie ten opzichte 0,7% 4,6% 0,0% PM 1.7% -0,5% 3.2% 1,5% 2,5% 
van voorgaande jaar 
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Factsheet Pijnacker-Nootdorp 

In 2002 heeft het college van B&Wvan de gemeente Pijnacker-Nootdorp aangegeven het 
perspectief van haar reinigingsorganisafie onderzocht te willen hebben. De vraag stond daarbij 
centraal of het voor de gemeente interessant zou kunnen zijn een samenweri<ingsverband aan te 
gaan. De vervolgvraag was vervolgens op welke wijze eventuele samenwerking vormgegeven zou 
kunnen worden, hoe de gemeente in die sftuatie invloed op kwaliteit van dienstveriening en 
bedrijfevoering kan blijven uftoefenen. Tevens diende onderzocht te worden op welke wijze, bij een 
eventuele samenwerking, wordt omgegaan met het personeel. Op 23 oktober 2002 is aan de 
bedrijven GR Avalex en NV Irado een onderzoeksopdracht verstrekt (beide bedrijven hebben hun 
oorsprong in gemeenteland). Het afwegingsproces van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft ertoe 
geleid dat er is uitgesproken een voorkeur te hebben voor samenwerking in de gemeenschappelijke 
regeling met Avalex. De resultaten van beide onderzoeken zijn geanalyseerd en hebben tot de 
conclusie geleid dat het financieel perspectief dat Avalex biedt interessanter is. 

Per 1 oktober 2004 was de feitelijke start van de inzameling door Avalex in Pijnaciter-Nootdorp. Bij 
de toetreding tot Avalex zijn door de gemeente Pijnacker-Nootdorp de volgende doelen gesteld: 

• Er diende een vergelijkbaar kwaliteitsniveau gehaald te worden. 

• Daarbij zouden kostenvoordelen moeten optreden, door te profiteren van schaalvoordelen. 

• De ambtenaren die overgingen naar Avalex dienden een vergelijkbare rechtspositieregeling te 
krijgen. 

• Het bereiken van schaalvoordelen. 

Inzameling 
afvalstromen 

GFT Inzameling via mini's (26x per jaar), verzamelcontainers (35x per jaar) 
ondergrondse containers (52x per jaar). 

Glas Inzameling via verzamelcontainers (maximaal 104x per jaar) 
ondergrondse containers (maximaal 104x per jaar). 

Restafval Inzameling via mini's (26x per jaar), huisvuilzakken (52x per jaar), 
verzamelcontainers (104x per jaar) ondergrondse containers. 

Papier Inzameling via verzamelcontainers (26x per jaar) ondergrondse containers 
(maximaal 104x per jaar) en instellingen en verenigingen (op afi"oep of 
volgens contract). 

Grof Inzameling huis aan huis (26x per jaar). 
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Beheer 
inzamelmiddelen 

Textiel Inzameling huis aan huis (op basis van vergunning via gemeente 
maximaal 11x per jaar) en via verzamelcontainers (maximaal 104x per 
jaar). 

De inzamelmiddelen (bovengrondse containers, mini-containers, 
ondergrondse containers, afeetcontainers) zijn eigendom van de 
gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de infrastructuur van de 
ondergrondse containers. Het plaatsingsadvies van inzamelmiddelen 
komt van Avalex, Avalex zorgt voor reparaties, vegen en beheer van 
containers (1 tot 13x per jaar). 

Extra eisen aan Avalex t.a.v. schoonmaak, onderhoud, vervanging, 
kosten, et cetera (randvoorwaarden en kwaliteitseisen); 

Geopend 52 weken per jaar op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag 
van 8.00 uur tot 12.00 uur. Brengstation is in eigendom van gemeente. 
Inrichting of wijziging van brengstations is aan Avalex, Avalex verzorgt zelf 
de benodigde vergunning voor uitoefening van haar taken. 
Extra eisen aan Avalex La.v. KCA. kleine hoeveelheden asbesthoudende 
stoffen en kringloopwinkels. 

Publieksvooriichting over afvalinzameling. 
Extra eisen aan Avalex t.a.v. haltjaariijks overleg, jaarprogramma en 
evaluatierapport, bijsturen, inzicht publicaties, rapportage 
meetinstrumenten. 

Conform mantel. 

Registreren, coördineren, behandelen van meldingen. 
Extra eisen aan Avalex t.a,v. niet leeg gemaakte containers, meerkosten 
en kwartaalrapportage overzicht meldingen en ondernomen acties. 

Het halflaariijks uitvoeren van een sorteeranalyse van het restafval in het 
voor- en najaar. 
Extra eisen aan Avalex t.a.v. trend- en effectrapportage, onderzoek op 
detailniveau, splitsing naar inzamelmiddel. 

Bron: Dienstverleningsovereenkomst 2009, gemeente Pijnacker-Nootdorp; mantelovereenkomst 2007. 

Voor Pijnacker-Nootdorp is relevant dat het aantal aansluifingen in de gemeente de afgelopen jaren 

met bijna de helft is gestegen. Bij de start in 2003 ging het nog om 13.165 aansluftingen. Per 2010 

ligt de prognose op 18,428, 

' j '-":y,,:r^' \ 

Beheer Afval
brengstation 

Communicatie 

Verwerken 
afvalstromen 

Meldingen 

Uitvoering 
sorteeranalyses 

Afvalstoffenheffing 
• Eenpersoonshuishoudens € 172 
• Tvi/eepersoonshuishoudens € 227 
• Meerpersoonshuishoudens € 235 
Gemiddelde mutatie ten 
opzichte van voorgaande jaar 

€ 1 8 3 
€240 
€249 
5,7% 

€186 
€245 
€254 
1,9% 

€194 
€255 
€264 
3,9% 

€197 
€258 
€268 
1,4% 

€200 
€264 
€274 
2,0% 

€204 
€269 
€279 
1.9% 
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Factsheet Rijswijk 

Op 1 oktober 1996 is door de gemeente Rijswijk besloten in te stemmen met een onderzoek naar 

mogelijke samenwerking op deelterreinen van de afdeling reiniging van de gemeenten 

Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. In maart 1998 is hierover een rapportage uitgebracht. De 

beoogde voordelen van samenwerking werden vooral gezien in het bereiken van schaalvoordelen 

door de werkgebieden van de 3 gemeenten samen te voegen. Ook zou de bundeling van de 

ah/alstromen een betere onderhandelingspositie tegenover afvalverwerkers kunnen verschaffen. 

Bundeling van kennis is eveneens een voordeel van schaalvergroting. Afhankelijk van de gekozen 

organisatiestructuur zou de schaalvergroting leiden tot het verminderen van de overhead. In eerste 

instantie werden de volgende effecten van samenweri<ing op de meer terreinen onderzocht: 

inzameling van afvalstoffen; compostering van afval van groenvoorzieningdiensten; baggeren; 

eventuele andere onderdelen van reiniging (bijvoori^eeld stimuleren kringloopbedrijvigheid, 

onderhoud voertuigen, zoutopslag en gladheidbestrijding). 

De uiteindelijk met toetreding tot Avalex beoogde doelstellingen Avalex waren voor Rijswijk 

efficiencywinst, verhoging effecfiviteit, hoger serviceniveau en kostenbesparing. Daarbij gold dat de 

schaalvergroting niet ten koste mocht gaan van de bereikbaarheid voor de burger; het niveau van 

de dienstverlening ( het 'maatwerk' dat de gemeenten willen leveren) en de huidige bedrijfevoering 

(de schaalvergroting mag geen verstoringen of vertragingen veroorzaken). Tevens mag de 

samenwerking niet leiden tot gedwongen ontslagen. 

Inzarneling afvalstromen Rest(afval) 

GFT 

Papier en Karton 

Grof huishoudelijk vuil 

Glas 

Beheer en onderhoud 
inzamelmiddelen 

Mini's 26x per jaar. Mini's met sticker 52x per jaar, 
Huisvuilzakken 52x per jaar, Verzamelcontainers 
104x per jaar. Ondergrondse containers 53xjaar 

Ledig ingsfi'equentie: mini's 33 x (zomer extra)per 
jaar, verzamelcontainers 52x per Jaar. 
ondergrondse containers 26x per jaar. 

Huis-aan-huis 26x per jaar, verzamelcontainers 
52x per jaar. inzameling door verenigingen 
(subsidie) 

51X per jaar 
Snoeialval 35x per jaar 
Extra 6x per jaar 

52 keer d.m.v. verzamelcontainers. 

Verzamelcontainers in eigendom gemeente. 
Reparaties: mini door gemeente, containers door 
Avalex/gemeente, 
Inkoop nieuw/vervanging: door Avalex, 
verzamelcontainers door gemeente. 
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Berenschot 

Inzamelen KCA 48x per jaar op standplaatsen. 

Beheer en exploitatie 
Afvalbrengstation 

Verwerken afvalstromen 

Communicatie 

Meldingen 

Sorteeranalyses 

Overig (bovenop mantel) 

Conform mantel 

Conform mantel en 
DVO 

Conform mantel 

Conform mantel 

Conform mantel 

Gladheidbestrijding. Avalex verzorgt de gladheidt)estrijding voor Rijswijk. 
Afvaltransporten vanaf gemeentewen/en. Avalex draagt zorg voor de 
afvaltransporten van diverse afvalstromen vanaf de Gemeentewert. Tevens 
worden de afzetcontainers door Avalex geleverd en onderhouden. 

Beheer en exploitatie 

'=f{yj s-iiË^t;:;" it%j •:sm m ^ 

Afvalstoffenheffing 
• Eenpersoonshuishoudens €197 
• Meerpersoonshuishoudens € 253 
Gemiddelde mutatie ten 7.7% 
opzichte van voorgaande jaar 

€214 
€275 
8.5% 

€234 
€301 
9.5% 

€242 
€312 
3.5% 

€ 2 6 3 
€334 
7,8% 

€263 
€339 
0,8% 

€267 
€344 
1.5% 

€285 
€367 
6,7% 

€285 
€367 
0.0% 

€302 
€388 
5.8% 
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Berenschot 

Factsheet Wassenaar 

De gemeente Wassenaar neemt vanaf 1 januari 2006 deel aan Avalex. Voorafgaand aan de 

toetreding^" verzorgde Wassenaar haar afvalinzameling zelf en werkte voor de verweri^ing van het 

afval samen met GEVULEI (Gemeenschappelijke Vuil venverking Leiden en omstreken). Naar 

aanleiding van een onderzoek binnen GEVULEI naar verdere samenwerking heeft de gemeente 

Wassenaar in 2004 opdracht gegeven om de mogelijkheden tot samenweri^en met omliggende 

gemeenten te onderzoeken. 

In maart 2005"^ stelt Wassenaar enkele kaders voor het zoeken van een partner. Onder meer gaat 

het om 'het waarborgen van de gewenste kwaliteit, de zorgplicht voor de dienstveriening en de mate 

van iDestuuriijke zeggenschap in een bedrijf. Het college constateert dat de GR Avalex en AVR NV 

in dat licht goede potentiële samenweri<ingspartners zijn. Het college laat aan de raad weten" dat 

zij 'zal inzetten op het toetreden tot een bestaande, in de regio reeds actieve inzamelorganisatie.' 

Vervolgens besluit het college in april van 2005 verder te gaan met Avalex als potentiële partner en 

niet de AVR. Hieraan ligt een extern onderzoek ten grondslag, waaruit onder meer blijkt dat het 

veritrijgen van zowel voldoende zeggenschap als het bereiken van schaalvoordelen in combinatie 

met de veel grotere AVR niet mogelijk is•'^ De wens wordt uitgesproken om voor 1 januari 2006 de 

reiniging op afstand te hebben geplaatst". 

Middels betrokkenheid van de OR"*̂  en een enquête''^ voor burgers en maatschappelijke 

organisaties wordt de toetreding voorbereid. Dat leidt allemaal tot een nieuw raadsvoorstel in juni"^ 

van 2005 waarin aangegeven wordt dat bij de samenwerking met Avalex vooral aandacht wordt 

besteed aan de taken die worden overgedragen en aan de personele consequenties. In september 

2005 volgt dan het definitieve voorstel van het college"^ aan de gemeenteraad om toe te treden tot 

Collegenota Wassenaar. Onderzoek naar samenwerking reinigingsdiensten. 24 augustus 2004. 

^' Coilegenota Wassenaar. Onderzoek naar samenwerking reinigingsdiensten. 2* fase. 21 maart 2005. 

Raadsmededeling 04017236/MvdV. 29 maart 2005, 

Collegenota Wassenaar. Nadere verkenning samenwerking Avalex. 26 april 2005. 

Raadsvoorstel Wassenaar. Samenw/erking bij inzameling huishoudelijk afval. 18 mei 2005. 

Notitie Ondernemingsraad Wassenaar. Samenwerking bij inzameling huishoudelijk afval. 8 juni 2005. 

Collegenota Wassenaar. Enquête inzake relnigingstaken. 16 juni 2005. 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2005. 

Raadsvoorstel 05062. gemeente Wassenaar. Geagendeerd op 12 september 2006. Inclusief een aanvulling 

wordt hierover op 14 oktober 2005 door de raad een definitief besluit genomen. 
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Berenschot 

de GR Avalex. De overdracht van taken aan Avalex paste volgens het college bij het veranderen 

van de gemeentelijke organisatie naar een 'regiegemeente' waarin uitvoering bij voorkeur op 

afetand wordt geplaatet. Daardoor kan de gemeente flexibeler worden (drt kan door de toetreding, 

doordat de gemeentelijke organisatie kleiner wordt), profiteren van schaalvoordelen en wordt zij 

transparanter. Concrete voordelen in het raadsvoorstel van 2005 zijn: 

• Veri^leining van de organisafie met 16 fte. Tevens neemt de kwetsbaarheid van de totale 

gemeentelijke organisatie af. 

• De raad kan jaariijks kaders stellen voor het serviceniveau en wijzigingen hierin worden ook in 

de begroting zichtbaar. 

• Bestuuriijke invloed is geborgd door zeggenschap in de GR. 

• De gemeente hoeft zelf in de toekomst geen grote investeringen meer te doen. 

• Schaalvoordelen die er op termijn voor zorgen dat de afvalstoffenheffing kan dalen. 

• Voorzien werd dat deelname in Avalex vanaf 2009 stnjctureel financiële voordelen voor 

Wassenaar zou opleveren. Dat wil zeggen dat de kosten voor de dienstverlening zouden dalen 

nadat de incidentele kosten gemoeid met toetreding zouden zijn terugverdiend. 

Ten aanzien van de afvalstoffenheffing is in het voorstel van 2005 geen concrete doelstellingen per 

jaar neergezet. Wel is gesteld dat deze op tennijn zou kunnen dalen met 11 %. 

Inzameling 
afvalstromen 

GFT 

OPK/ Papier 

Grof 
huishoudelijk 
afval 

Restafval 

Glas en textiel 

Mini's (52x) en verzamelcontainers (52x) 

Huis-aan-huis (26 x per jaar), mini's (26 x per jaar) en 
verzamelcontainers (26 x per jaar). Daarnaast medewerking 
Avalex aan inzameling via instellingen. 
Mantelovereenkomst, aangevuld met afspraken over: inzameling 
door verenigingen, de doorberekening van kosten voor inzameling 
en huur aan gemeente en afspraak over contractbeheer voor 
inzameling en verwerking door Avalex. De gemeente heeft een 
subsidieregeling voor de inzameling van oud papier door 
instellingen. Avalex werkt hieraan mee. 

Op afroep (max. binnen 2 weken na afroep). 
Aangevuld met afspraken over kostenverdeling en voonwaarden 
voor de aanbieding van het afval. 

Mini's, huisvuilzakken. boven- en ondergrondse containers (allen 
52x) 

Glas: via verzamelcontainers in milieuparkjes (104x) 
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Inzamelen KCA 

Beheer 
inzamelmiddelen 

Beheer 
Afvalbrengstation 

Communicatie 

Venftre riten 
afvalstromen 

Meldingen 

Sorteeranalyses 

Rapportage 

Afvaloverslag 

Conform mantel 

Conform mantel 

Conform mantel 

Conform mantel 

Inzameling textiel, huis aan huis door 
charitatieve instellingen 

Inzameling droge componenten 
(mi lieu parkjes) 

Overig 

Afval Kantoren, 
Winkel en 
Dienstensector 
(KWD). 

Avalex draagt onder meer zorg voor vooriichting, onderhoud van 
de wijkcontainers, het contractbeheer en de kostenverdeling. 

Standplaatsen (1 lx) (op 30 locaties) en via detaillisten (op afroep). 

Conform mantelovereenkomst, aangevuld met enkele afspraken 
over doorberekening van kosten aan de gemeente. 
Inzamelmiddelen in eigendom gemeente. Zij is verantwraordelijk 
voor de infrastructuur ondergrondse containers. Avalex geeft 
plaatsingsadvies en zorgt voor periodieke reiniging containers en 
preventief onderhoud. 

Conform mantelovereenkomst: open op werk- en zaterdagen, 
aangevuld met afspraken over eigenaarschap, 
kostendoort)erekening en werkwijze brengstation. 
Een aanvulling in Wassenaar is dat KCA niet alleen op het 
afvalbrengstation kan worden afgeleverd, maar ook bij de 
Chemokar (30 halteplaatsen per maand). 

Ten aanzien van diverse afvalstromen vrorden specifieke 
afspraken met Wassenaar over inhoud en frequentie van 
rapportages gemaakt. 

Avalex draagt zorg voor de overslag van het restafval via een 
overslagstation, vraarbij Avalex zorgt voor weging en registratie 
van de afvalstromen en het onderhoud van de installatie. De 
kosten worden apart doorberekend. 

De gemeente verstrekt hiertoe vergunningen aan charitatieve 
instellingen. Textiel dat via Avalex kanalen wordt verzameld wordt 
door Avalex geregistreerd en de hoeveelheid wordt doorgegeven 
aan degemeente. 

Beheer mllieuparkjes (containers voor glas-, papier en textiel, 
zowel boven- als ondergronds). In totaal 75 containers, (allen 
104X) 

Avalex draagt zorg voor de jaariijkse compostdag te Wassenaar. 

Inzameling gebeurt naast en tijdens het Inzamelen van tiet 
huishoudelijk afval. Het hiervoor verschuldigde reinigingsrecht 
wordt geïnd door de gemeente. 

Kostenontwikkeling 

De label laat zien dat de afvalstoffenheffing gedurende de jaren een zeer beperi<te stijging heeft 

gekend. De stijging van de kosten van Avalex in die periode, is gecompenseerd door afnemende 

kosten van het gemeentelijk deel. Een daling is hoe dan ook niet gerealiseerd. 
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Afvalstoffenheffing 
• Gemiddelde mutatie ten opzichte van 

voorgaande jaar 

€131,08 € 128,27 
-2,2% 

€132,11 
2,9% 

€134,42 
1.7% 
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