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A.

Samenvatting

De huidige gemeenschappelijke regeling Cure eindigt als gevolg van het besluit van de gemeente Eindhoven
om uit de regeling te treden per 31 december 2013. De colleges van de gemeenten Eindhoven, GeldropMierlo en Valkenswaard zijn voornemens de huidige samenwerking op het gebied van het beheer van
huishoudelijk afval voort te zetten en daartoe een nieuwe gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Op grond
van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de gemeenteraad daarvoor toestemming te geven en kan
die toestemming slechts onthouden worden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang. In het
onderhavige advies wordt voorgesteld en beargumenteerd hoe ná 2013 uitvoering gegeven zal worden aan de
wettelijke taken op het gebied van afvalbeheer.
B.

Voorgesteld besluit

Het college toestemming te verlenen tot het aangaan van een nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure
per 1 januari 2013.
C.

Inleiding

Met het besluit van de gemeente Eindhoven tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Cure per 31
december 2013, is opheffing en liquidatie van die regeling onafwendbaar. Voor de periode ná 2013 moet
derhalve verzekerd worden dat aan de wettelijke taken op het gebied van het beheer van huishoudelijk
afval (artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer) adequaat invulling gegeven wordt.
Het college van B&W van Valkenswaard heeft bij besluit van 18 september 2012, mede op grond van de
resultaten van een second-opinion-onderzoek door IPR Normag, ervoor gekozen de samenwerking met
de gemeenten Eindhoven en Geldrop-Mierlo voort te zetten via een nieuwe gemeenschappelijke regeling
en daarbij de in het rapport van KplusV benoemde variant III aan te houden. Ook de colleges van de
beide andere gemeenten hebben deze keuze gemaakt.
D.

Wat willen we bereiken?

De wettelijke taken op het gebied van het beheer van huishoudelijke afvalstoffen dienen ook ná 2013
geborgd te zijn op een zodanige wijze dat de werkzaamheden op een kostenefficiënte, marktconforme en
bovenal flexibele wijze uitgevoerd worden. Randvoorwaarde daarbij is dat de hoogte van de tarieven van
de afvalstoffenheffing niet mag stijgen.
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E.

Wat gaan we er voor doen?

Het college is van oordeel dat voornoemd doel het beste bereikt kan worden door deel te nemen in een
nieuwe gemeenschappelijke regeling van voldoende schaalgrootte. Ontwikkelingen in de nabije toekomst
nopen immers tot flexibiliteit, hetgeen deelname in een gemeenschappelijke regeling bij uitstek biedt. Zo
heeft demissionair staatssecretaris Atsma aangekondigd het te realiseren afvalscheidingspercentage te
willen verhogen van 50 naar 65 % en daarbij te overwegen een boete voor achterblijvende gemeenten te
introduceren. Daarnaast hebben de SRE-gemeenten middels het tekenen van een Manifest aangegeven te
streven naar het terugdringen van de hoeveelheid restafval naar 5% in 2020. Ook de uitvoering van het
door uw raad op 2 juli 2012 vastgestelde afvalbeleid vergt flexibiliteit van de inzamelorganisatie.
Voor de volledige afweging van de alternatieven verwijzen wij naar de rapporten van IPR Normag en
KplusV.
Argumentatie
1 Er is geen grond om toestemming te onthouden
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure aan te gaan. Het
gaat immers om taken die in het duale stelsel tot de taken van het college worden gerekend. De
gemeenteraad moet op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming geven.
Toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang (art 1.2
van de Wet gemeenschappelijke regelingen). Naar ons oordeel doen geen van deze weigeringsgronden
zich voor.
1a. Er is geen sprake van strijd met het recht.
Het in gezamenlijkheid uitvoeren van publieke taken middels een gemeenschappelijke regeling is, ook bij
aanbesteding van onderdelen van de taken aan (een) marktpartij(en), niet strijdig met het recht.
1b. Er is geen sprake van strijd met het algemeen belang.
Zoals aangegeven in de rapporten van IPR Normag en KplusV voldoet de gekozen variant aan het
hierboven beschreven doel, te weten een efficiënter, flexibeler en qua kosten marktconforme uitvoering
van het afvalbeheer.
De staf van de nieuwe gemeenschappelijke regeling CURE krijgt een beleidsadviserende rol voor de
deelnemende gemeenten, met als voordelen dat de adviezen zijn meer toegespitst op de uitvoering en dat
de adviezen integraal zijn voor de drie deelnemende gemeenten. Andere voordelen zijn te behalen op het
gebied van kennis(ontwikkeling), het vermarkten van afval/grondstoffen, registraties en rapportages aan
de deelnemende gemeenten en nationale instanties zoals het CBS. Staftaken kunnen worden aanbesteed.
Voor het management van de inzameling kan een externe partij ingeschakeld worden, waarmee
prestatieafspraken over efficiëntieverbetering gemaakt kunnen worden. De uitwerking hiervan vindt
plaats in 2013.
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F.

Personeel en Financiën

Het huidige uitvoerende personeel wordt onderdeel van het nieuwe openbaar lichaam Cure ofwel door
overname om niet van de RRD B.V. ofwel door toe te treden tot een nog op te richten B.V.
Een aantal gemeentelijke taken wordt aan de staf van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure
overgedragen (artikel 4, lid2). Dit kan in de vorm van detacheren van gemeentelijk personeel, maar ook
door daadwerkelijke overgang van personeel naar de GR.
BCF en een mogelijk begrotingstekort
De Hoge Raad oordeelde in oktober 2001 dat de RRD BV als privaatrechtelijke rechtspersoon binnen de
publiekrechtelijke GR Cure BTW-ondernemer is. Daardoor brengt Cure BTW in rekening bij
deelnemende gemeenten. Deze BTW is opgenomen in de tarieven Afvalstoffenheffing die door de
gemeenten worden vastgesteld en wordt teruggevorderd bij het BCF (en toegevoegd aan de Algemene
Middelen). Bij het instellen van het BCF zijn de gemeenten destijds gekort op de Algemene Uitkering.
In de nieuwe gemeenschappelijke regeling berust het eigendom van de personeels-BV niet meer bij een
private partij met als gevolg dat mogelijk geen sprake meer is van een BTW-ondernemer en dus ook geen
BTW meer bij de deelnemende gemeenten in rekening kan worden gebracht. In dat geval is die BTW ook
niet meer terug te vorderen bij het BCF en ontstaat er, naast een daling van de kosten voor afvalbeheer,
een tekort op de gemeentelijke begroting, en wel ter grootte van de BTW op personeelskosten.
Het lijkt dus verstandig om aan te sturen op het in stand houden van de status van BTW-ondernemer van
de personeels-BV, echter, in het recentelijk bekend gemaakte regeerakkoord is aangegeven dat het BCF
zal verdwijnen. Het is dus verstandiger om in de komende periode te bezien of het BTW
compensatiefonds inderdaad wordt afgeschaft, en zo ja welke inrichting, met het oog op de BTW, de
gemeenschappelijke regeling Cure dan het beste kan hebben. Mogelijk leidt dit tot een heroverweging van
het gekozen organisatiemodel (variant III) voor de nu op te richten gemeenschappelijke regeling.
G. Vervolgstappen

- de gemeente Eindhoven stuurt de regeling voor 1 januari 2013 naar gedeputeerde staten.
- de in de nieuwe regeling deelnemende gemeenten publiceren de regeling voor 1 januari 2013 op de
voor hen gebruikelijke wijze.
- de regeling treedt in werking op 1 januari 2013.
- de taken genoemd in artikel 4 lid 1 van de regeling (inzameling) worden uitgevoerd vanaf 1 januari
2014.
- de overige taken, waaronder het opstellen van de begroting voor 2014 en de voorbereiding van de
overname van taken bedoeld in het vorige lid, starten zo spoedig mogelijk na het in werking treden van
de nieuwe regeling.
In 2013 word de inrichting van de nieuwe gemeenschappelijke regeling verder uitgewerkt. In dat jaar is
sprake van een overgangssituatie. De nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure is per 1 januari 2013 van
kracht, maar de inzameltaken worden pas per 1 januari 2014 van de huidige GR Cure overgenomen.
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Op grond van artikel 39 van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure dient de regeling elke vijf jaar
geëvalueerd te worden.
H. Communicatie

Volgens artikel 37 van de Gemeenschappelijke regeling Cure stuurt de gemeente Eindhoven de regeling ter
kennisname aan gedeputeerde staten. De gemeente Valkenswaard zal het aangaan van de regeling bekend
maken via publicatie in de Kempener Koerier.
I.

Bijlage(n)

J.

Ter inzage liggende stukken

1. tekst nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure
2. Rapport IPR Normag
3. Rapport KplusV

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2012, nummer ….;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 6 december 2012
BESLUIT
1.

Het college toestemming te verlenen tot het aangaan van een nieuwe gemeenschappelijke regeling
Cure per 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 20 december 2012

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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