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Inleiding
Medio 2009 hebben de gemeenteraden van Eindhoven en Geldrop-Mierlo besloten de
uitvoering van de afvalbeheertaken zoals bedoeld in de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet
milieubeheer (inzameling van huishoudelijk afval en ketenregie) in een nieuwe
gemeenschappelijke regeling onder te brengen. Het college van de gemeente Valkenswaard
heeft hier ook mee ingestemd. De gemeenten hebben KplusV organisatieadvies (KplusV)
gevraagd besluitvorming over de oprichting van een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor
te bereiden. Een eerste stap daartoe is het schetsen van varianten voor de nieuwe regeling op
hoofdlijnen en het maken van een sterkte-zwakte analyse om te komen tot een
voorkeursvariant. Het resultaat daarvan treft u in dit rapport. Het is opgesteld door
dr. H.P. (Henry) Potman van KplusV.
Separaat wordt door de secretaris van CURE een liquidatieplan opgesteld voor de huidige
gemeenschappelijke regeling CURE.
Doelen van de nieuwe organisatie
Het algemeen doel van de nieuwe inzamelorganisatie is dat deze de afvalbeheertaken voor
huishoudelijk afval uitvoert op basis van kostprijs. In de genoemde raadsbesluiten staan verder
de volgende doelen voor de nieuwe inzamelorganisatie:
regie in het beheer van huishoudelijk afval: van inzameling tot verwerking;
uitvoering van de wettelijke taken voor inzameling huishoudelijk afval (zorgplicht);
langdurige samenwerking tussen de drie gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en
Valkenswaard;
doelmatige afstemming beleid en uitvoering (wederkerig);
optie om het basispakket uit te breiden met:
afvalgerelateerde taken en het beheer van de openbare ruimte;
genereren van werk met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Nota Visie
In de Nota visie op de Afvaldienst regio Eindhoven uit 2008 staat onder meer aangegeven dat
de nieuwe inzamelorganisatie:
dicht bij de gemeente en haar inwoners staat;
haar beleid afstemt op marktontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen;
zich ontwikkelt tot kenniscentrum op het gebied van afvalbeheer.
Overige Randvoorwaarden
geen verhoging van de tarieven als gevolg van de overgang naar nieuwe organisatie;
geen capacitaire of personele consequenties als gevolg van oprichting nieuwe organisatie.
in liquidatietraject CURE heeft het bedrijf Van Gansewinkel het eerste recht op de activa van
CURE.
De nieuwe gemeenschappelijke regeling dient de deelnemende gemeenten te ontzorgen op het
gebied van inzameling van huishoudelijk afval. De totale budgetten voor inzameling en
verwerking van huishoudelijk afval van de drie gemeenten en de huidige gemeenschappelijke
regeling CURE komen ter beschikking van de gemeenschappelijke regeling. De dienstverlening
van de nieuwe organisatie is voor de drie gemeenten gelijk. Vooralsnog richt de nieuwe
organisatie zich primair op de afvalinzamelingstaak en regie in de afvalketen.
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Organisatie en taken
Taken
De taken die de nieuwe inzamelingsorganisatie uitvoert zijn:
de taken het de huidige gemeenschappelijke regeling CURE:
inzameling van restafval en GFT;
inzameling van overige deelstromen (onder meer glas, papier en kunststof);
beheer van de milieustraten in de gemeenten;
vervoer van afvalstromen;
planning van de logistiek van afvalinzameling en vervoer;
klantenservice;
control en financieel beheer;
bedrijfsvoering voor de uitvoering van de afvalinzameling;
technische advisering inzake afvalbeleid, afvalinzameling en afvalverwerking aan de
gemeenten;
fungeren als kenniscentrum op het terrein van afval, gericht op het optimaal vermarkten van
afval en het bevorderen dat afval weer als grondstof kan worden ingezet;
ontwikkeling van projecten inzake afvalbeheer in ruimtelijke ontwikkeling in de gemeenten
en in de openbare ruimte;
volledige registratie en administratieve verwerking inzake afvalinzameling, transport en
aanbieding aan verwerkers;
verzorgen van rapportages aan de gemeenten en aan nationale instanties (zoals het CBS
en de NVRD).
Besturingsmodel gemeenschappelijke regeling
De gemeenschappelijke regeling (GR) kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het
algemeen bestuur bestaat uit wethouders van de deelnemende gemeenten. Het algemeen
bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur, inclusief voorzitter. De besturen worden
bijgestaan door een secretaris. Deze is tevens de algemeen directeur van de
gemeenschappelijke regeling. In de door de gemeenteraden vast te stellen gemeenschappelijke
regeling worden de relaties tussen de gemeenten, het algemeen bestuur en het dagelijks
bestuur vastgelegd en worden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de voorzitter en
de secretaris benoemd.
Organisatie
De organisatie van de GR kan worden onderscheiden in een deel staf en een deel uitvoering.
De uitvoeringsorganisatie bestaat uit personeel dat de feitelijke inzameling, het vervoer en het
overig beheer uitvoert en verder uit materieel (wagens, afvalbakken) en overige activa.
Staf en staftaken
Tot de taken van de staf worden gerekend:
ondersteuning van de algemeen directeur;
technische advisering aan gemeenten;
fungeren als kenniscentrum;
ontwikkeling van projecten;
bedrijfsvoering: financieel beheer, personeelbeheer, ICT;
control (op financiën en prestaties);
administratie, registratie en rapportage;
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communicatie;
inkoop;
juridische zaken.
Uitvoeringstaken
Tot de uitvoering worden gerekend:
afvalinzameling bij woningen en wooncomplexen;
transport van afval naar verwerking;
beheer milieustraten;
klachtenafhandeling;
planning van logistiek.
Varianten voor de organisatie
Voor de inrichting van de organisatie van de gemeenschappelijke regeling zijn vier varianten
ontwikkeld. Deze worden hieronder kort genoemd. De varianten worden in de volgende
paragraaf beschouwd en beoordeeld in het licht van de verwachte ontwikkelingen op de
afvalmarkt en aan de hand van een aantal criteria. De sterke en zwakke kanten en de kansen
en bedreigingen worden in beeld gebracht (SWOT-analyse).
Variant I

de organisatie (staf en uitvoering) is in principe volledig publiek c.q. ambtelijk;
wel is er mogelijkheid van uitbesteding van deeltaken;

Variant II

kleine regie-organisatie met volledige uitbesteding van de uitvoering en zo
mogelijk een deel van de staf; uitbesteding van de uitvoering via EU
aanbesteding;

Variant III

ambtelijke staf en een uitvoeringsbedrijf (B.V.) als uitvoeringsorganisatie;
onderdelen van de taakuitvoering en de ondersteunende taken en ook
staftaken kunnen worden uitbesteed;

Variant IV

CURE-plus; het management van de organisatie wordt ingevuld door een
private organisatie.

Variant I Volledige organisatie is publiek ingevuld
De organisatie van de GR is een volledige overheidsorganisatie. Alle personeel is in dienst van
de GR en valt onder een overheids CAO (CAR-UWO). Het materieel en onroerend goed is in
eigendom van de GR.
De organisatie bestaat uit een tweehoofdige leiding. De secretaris van de GR is algemeen
directeur en tevens directeur (of hoofd) van de staf. Naast hem of haar fungeert de directeur (of
hoofd) uitvoering die verantwoordelijk is voor de afvalinzameling.
De organisatie kan er voor kiezen onderdelen van taken uit te besteden aan private partijen
(bijvoorbeeld onderhoud van het wagenpark of inzameling van deelstromen). Specifieke
deskundigheid kan worden ingehuurd.
Deze variant kan tot stand komen via zogenaamde inbesteding. In de huidige GR CURE is het
personeel ondergebracht in de RRD B.V. (een dochterbedrijf van Van Gansewinkel) en het
materieel is eigendom van de GR CURE. Gelet op de samenwerkingsovereenkomsten die aan
de GR CURE ten grondslag liggen, dienen personeel en materieel door de nieuwe GR te
worden overgenomen. Het uitvoerend personeel treedt in overheidsdienst.
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Variant II Kleine regie-organisatie met uitbesteding van de meeste werkzaamheden (via
EU-aanbesteding).
In deze variant heeft de staf een beperkt aantal taken, waaronder het ontwikkelen van
bestekken van afvalinzameling, organisatie en uitvoering van de EU-aanbesteding en het
fungeren als opdrachtgever voor een private partij die afvalinzameling uitvoert. De organisatie
bestaat uit één directeur en een staf.
De uitvoering wordt periodiek (bijvoorbeeld eens per vijf jaar) aanbesteed conform de EUrichtlijn voor diensten. Uitvoerend personeel is in dienst van de private organisatie waaraan
wordt uitbesteed. Het materieel is eigendom van die organisatie. Onderdelen (deelstromen afval
en onderhoud) kunnen apart worden uitbesteed.
Gelet op de constructie van de huidige GR CURE betekent dit dat in de aanbesteding het
huidige personeel en materieel moeten worden opgenomen in de bestekken.
Variant III GR met een eigen B.V. voor de uitvoering
In deze variant is er een publieke c.q. ambtelijke staf die de regie voert over het afvalbeheer. De
uitvoering ligt bij een B.V. die onder de GR ‘hangt’. De directeur (of hoofd) van de uitvoerende
B.V. is tevens lid van de directie. De directie bestaat aldus uit een algemeen directeur die gelet
op de omvang van de organisatie tevens directeur (of hoofd) van de staf is en de directeur
(hoofd) van de uitvoeringsorganisatie.
In de huidige GR CURE fungeert de RRD B.V. (een dochterbedrijf van Van Gansewinkel) als
uitvoeringsorganisatie. De RRD B.V. bestaat uit uitvoerend personeel. Gelet op bestaande
afspraken tussen de drie gemeenten en de RRD B.V. wordt in deze variant de RRD B.V. door
de nieuwe GR overgenomen. Het personeel gaat onder gelijkblijvende condities mee met de
RRD B.V. Het materieel dat in de liquidatie van CURE niet wordt overgenomen door Van
Gansewinkel, wordt overgenomen door de nieuwe GR.
Variant IV CURE-plus
Net als in de huidige GR CURE voert een private organisatie (in principe een afvalbedrijf) de
staf- en uitvoeringstaken van de GR uit. De directie wordt geleverd door de private organisatie.
De private organisatie is de managing partner die het financieel risico draagt, kennis inbrengt,
adviseert en aanstuurt.
De directie is wel verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur van de GR. Er is
sprake van CURE-plus om dat de organisatie meer taken uitvoert dan in de huidige GR CURE
doet. In deze variant is het uitvoeringsbedrijf (i.c. RRD B.V.) in principe ondergebracht bij de
GR. Een alternatief is dat zij onderdeel uitmaakt van de private organisatie (bijvoorbeeld als
dochteronderneming).
In deze variant ondergaan de positionering van uitvoerend personeel en materieel in principe
geen wijzigingen.
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SWOT van de varianten
In deze paragraaf wordt gekeken wat de sterke en de zwakke kanten van de varianten zijn en
wat de kansen en bedreigingen zijn. De kansen en bedreigingen houden verband met de
ontwikkelingen op de afvalmarkt.
Ontwikkelingen op de afvalmarkt
De markten voor inzameling en verwerking van afvalstoffen zijn sterk in beweging. Al sinds
jaren worden afvalstoffen gescheiden ingezameld. Papier, glas, textiel en recentelijk
kunststoffen worden als deelstromen gescheiden ingezameld en hergebruikt. Groente, fruit en
tuinafval (GFT) wordt gecomposteerd en de restfractie wordt verbrand in
afvalverbrandingsinrichtingen (AVI’s). De meeste AVI’s zijn private ondernemingen. Sinds 2002
is er een vrije verbrandingsmarkt.
Een andere ontwikkeling, die wel verband houdt met het voorgaande, is de ontwikkeling op de
markt van afvalverbranding. Het bureau Price Waterhouse Coopers heeft becijferd dat binnen
plusminus vijf jaar op die markt sanering van het aantal AVI's plaatsvindt. Dat heeft invloed op
de aard van de markt en op de ontwikkeling van de prijs van restafval.
Voorts wordt de markt steeds internationaler. Nederlands afval wordt in het buitenland verwerkt
en afval uit andere landen wordt nu reeds in Nederland verwerkt. Die ontwikkeling gaat door
met mogelijke gevolgen voor de prijsvorming op de afvalmarkt.
De overheid streeft ernaar om de hoeveelheid restafval steeds verder terug te dringen en
daarmee afvalstoffen zo veel mogelijk her te gebruiken en te recyclen. Afvalstoffen worden
ingezet als grondstoffen om tegemoet te komen aan de toenemende grondstoffenschaarste in
de wereld. Sterke reductie van de restafvalstromen kan onder meer worden bevorderd door een
andere inzamelconcepten, bijvoorbeeld het zogenaamde omgekeerd inzamelen, of
maatwerkoplossingen waarbij verschillen in de wijze van inzameling afgestemd worden op
verschillen in wijken en buurten (afhankelijk van de bebouwing, lokale infrastructuur en
bevolkingssamenstelling). Enkele gemeenten experimenteren hier al mee en deze
veranderingen zullen naar verwachting de komende jaren steeds meer ingang vinden.
Deze ontwikkelingen bieden kansen voor optimalisatie van het gemeentelijk afvalbeheer als er
flexibel op kan worden ingespeeld. Dat kan gebeuren doordat de inzamelingsorganisatie haar
inzamelmethoden en de aanbieding van afvalstromen flexibel kan aanpassen aan veranderende
omstandigheden naar plaats en tijd. De ontwikkelingen vormen bedreigingen indien de
organisatie niet in staat is haar structuur, infrastructuur, personele capaciteit en werkwijzen tijdig
aan te passen aan de veranderingen.
De huidige situatie: GR CURE
De huidige gemeenschappelijke regeling CURE waarin de drie gemeenten en de Regionale
Reinigingsdienst (RRD) B.V. deelnemen, kent sterke en zwakke kanten. Kansen en bedreiging
hoeven hier niet te worden benoemd omdat de GR CURE in de huidige constructie ophoudt te
bestaan.
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Huidige organisatie gemeenschappelijke regeling CURE
Sterke kanten

Zwakke kanten

Via de RRD B.V. kan gebruik worden gemaakt

Het lukt de gemeenten niet om via de GR CURE

van de schaalgrootte van Van Gansewinkel.

invloed te krijgen op de regie in de afvalketen.

Daardoor kan worden geprofiteerd van dit bedrijf

Het bedrijf geeft informatie, biedt inzicht en is

als grote marktpartij op de markten van inkoop en

transparant over de bedrijfsvoering, maar de

onderhoud van materieel en aanbieding van

gemeenten ervaren dat het daarin reactief en niet

afvalstromen voor verwerking. Dit leidt tot

proactief naar de gemeenten toe is.

gunstige prijzen.

De kostenverdeling over de gemeenten wordt als

Daardoor kan ook gebruik gemaakt worden van

ingewikkeld ervaren door de gemeenten.

de kennis bij Van Gansewinkel van:

De uitvoeringsorganisatie van CURE drukt een

- (ISO) kwaliteitszorg;

nadrukkelijke stempel op het functioneren van de GR

- de afvalstoffenmarkten;

en de keuzes die gemaakt worden in de GR.

- benodigde vergunningen.

De uitvoerende organisatie van CURE is gericht op

Het bedrijf is in staat om efficiënt in te spelen op

efficiency voor de RRD B.V. in plaats van op

ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

efficiency en andere doelen van CURE.

De ervaring is dat CURE snel is in dienstverlening

In de uitvoering is CURE te weinig gericht op politiek-

en klachtenafhandeling.

bestuurlijke wensen.
CURE kent geen beleidscapaciteit.

De SWOT-analyse van de vier varianten laat het volgende beeld zien (zie volgende bladzijden).
Op dit moment kunnen we alleen kwalitatieve inschattingen maken. De precieze invulling ervan
hangt mede af van het liquidatieplan van de huidige gemeenschappelijke regeling CURE.
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Variant I De organisatie is volledig publiek ingevuld
Sterke kanten

Zwakke kanten

Continuïteit van de afvalinzameling is

Geen directe financiële prikkel vanuit de markt gericht

gewaarborgd.

op efficiency in de uitvoering.

Er is een directe politiek-bestuurlijke aansturing

Marktconform handelen is afhankelijk van de inzet

van het management van de gehele organisatie.

van het management.

Maximale regie via de GR vanuit de gemeenten

Specifieke kennis op het vlak van bedrijfsvoering van

op de keten is mogelijk.

de uitvoeringsorganisatie voor afvalinzameling moet

Responsief op politiek-maatschappelijke

worden ontwikkeld of ingehuurd.

ontwikkelingen is optimaal (flexibiliteit).

Kwaliteitszorgsysteem moet worden opgebouwd.

Volledige transparantie van prijsvorming.

Organisatie en mogelijk ook een deel van de

Sociale return kan direct worden

infrastructuur moeten volledig worden opgebouwd en

geïmplementeerd. Aanpassing op wets- en

ingericht: hoge frictiekosten.

beleidswijzigingen is op dit vlak mogelijk.

Relatief dure overheids-CAO voor alle medewerkers.

Sturing op differentiatie in ruimte en tijd

Beperkte flexibiliteit in personeelsomvang vanwege

(aanpassing aan de lokale omstandigheden) is

het huidige arbeidsrecht voor ambtenaren.

mogelijk.

Vertraagde aanpassing van personele invulling van

Toetreding van andere gemeenten tot GR is

de organisatie op ontwikkelingen.

mogelijk en goed inpasbaar.

Geen helder onderscheid tussen opdrachtgeverschap
en opdrachtnemerschap.
Personeelsbestand staf en ondersteuning kan
uitbreiden; geen prikkel op beperkte overhead.

Kansen

Bedreigingen

Door aanbesteding van onderdelen kan toch

Geen prikkel om direct aan te sluiten op bewegingen

worden geprofiteerd van marktbewegingen.

op de afvalmarkten.

Er kunnen doelen worden vastgelegd en

Inspelen op ontwikkelingen op de afvalmarkt vergt

afrekenbare afspraken worden gemaakt op het

politiek-bestuurlijke besluitvorming. Dat kan leiden tot

vlak van efficiency, milieuprestaties en service.

een vertraagde en uit oogpunt van efficiency

Er kan gebruik worden gemaakt van Midwaste

suboptimale aanpassing op de ontwikkelingen.

voor efficiënt opereren op de markt van inkoop

Te trage aanpassing van de organisatie (personele

van materieel.

capaciteit, werkwijzen, structuren) op

Efficiencyprikkels kunnen worden ontleend aan

marktontwikkelingen.

benchmarks.
Verzakelijking van de aansturing via service
level agreements (SLA’s).
Mogelijkheid van inhuren van externe expertise
op onderdelen van de taakuitvoering.
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Variant II Kleine organisatie en aanbesteding van de uitvoering
Sterke kanten

Zwakke kanten

Scherpe financiële prikkel op efficiency in de

Geen of beperkte mogelijkheden tot aanpassing

uitvoering.

tussen twee aanbestedingsrondes in (periode van

Benutting marktwerking optimaal tijdens

plusminus vijf jaar).

aanbesteding.

Hoge eisen aan bestekken in aanbestedingen.

Financiële duidelijkheid en zekerheid voor

Invloed en regie van gemeenten via GR beperkt tot

periode tussen twee aanbestedingen in

keuze tijdens de aanbesteding.

(plusminus vijf jaar).

Transparantie is alleen gewaarborgd ten tijde van de

Gebruik van kennis en deskundigheid van de

aanbesteding. Voor tussentijdse periode afhankelijk

marktpartij die na aanbesteding de uitvoering

van informatievoorziening door de private partij.

verzorgt.

Risico van wijziging van situatie van private

Gebruik van kennis en deskundigheid van

aanbieder (bijvoorbeeld mogelijkheid van

marktpartijen die onderdelen van staf,

faillissement van een bedrijf of overname door derde

inzameling en ondersteuning uitvoeren.

partijen).

Financiële risico’s bij uitvoerend bedrijf.

Hoge aanbestedingskosten voor de GR gelet op EU-

Kleine ambtelijke staf.

richtlijnen (tijd, geld).
Opname van personeel van de RRD B.V. en
materieel van CURE in de bestekken voor de
aanbesteding.
Uitvoering inzet Sociale return afdwingbaar via
contracten; bijsturing beperkt.
Toetreding van andere gemeenten tot
gemeenschappelijke regeling vergt openbreken van
contract met private partij (extra kosten).

Kansen

Bedreigingen

Bedrijf kan direct inspelen op

Geschillen over interpretatie en uitvoering van

marktontwikkelingen.

bestekken mogelijk: juridische kosten.

Relatief lage prijs in de uitvoering en daardoor

Optimalisering van flexibiliteit, milieuprestaties en

lage tarieven afvalstoffenheffing mogelijk.

service-eisen in bestekken zijn prijsopdrijvend.

Door vastlegging in contract is sprake van de

Hoge frictiekosten indien een andere partij dan Van

voorspelbaarheid van prijzen en gedrag van de

Gansewinkel de aanbesteding wint (overgang van

contractpartner.

personeel, materieel, onroerend goed en overige
activa).
Onzekerheid onder personeel van huidige RRD B.V.
Periodiek hoge frictiekosten bij wijziging van
aanbieder in een volgende aanbestedingsronde.
Winstgerichtheid van bedrijf kan op gespannen voet
staan met doelen op het vlak van service, milieu en
andere politiek-maatschappelijke doelen.
Het aantal partijen dat daadwerkelijk kan deelnemen
in een aanbesteding voor 125.000 aansluitingen
(situatie van de drie gemeenten) is in Nederland en
op Europees niveau beperkt; er is geen markt van
volledig vrije mededinging.
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Variant III Gemeenschappelijke regeling met eigen B.V. voor de uitvoeringstaken
Sterke kanten

Zwakke kanten

Continuïteit afvalinzameling gewaarborgd.

Geen directe financiële prikkel vanuit de markt gericht

Er is een directe politiek-bestuurlijke aansturing

op efficiency in staf wel in de uitvoering.

van het management van de organisatie en

Marktconform handelen is afhankelijk van de inzet

indirect van de uitvoeringsorganisatie.

van het management.

Maximale regie via de GR vanuit de gemeenten

Specifieke kennis van bedrijfsvoeringaspecten van

op de keten mogelijk.

een afval inzamelingsorganisatie bij de staf moet

Responsief op politiek-maatschappelijke

worden ontwikkeld of ingehuurd.

ontwikkelingen is optimaal (flexibiliteit).

Kwaliteitszorgsysteem moet worden opgebouwd of

Volledige transparantie van prijsvorming.

ingekocht.

Sociale return kan direct worden
geïmplementeerd. Aanpassing op wets- en
beleidswijzigingen is op dit vlak mogelijk.
De uitvoerings B.V. heeft specifieke kennis op
het vlak van delen van bedrijfsvoering van een
uitvoeringsorganisatie op het terrein van
afvalinzameling.
Gelijkblijvende werkomgeving voor werknemers
van RRD B.V. Behoud van de bestaande CAO
Vervoer/Transport.
Beperkte frictie- en transitiekosten bij overname
van personeel en materieel van CURE.
Kansen

Bedreigingen

Door aanbesteding van onderdelen kan worden

Geen directe prikkel om aan te sluiten op

geprofiteerd van marktbewegingen.

bewegingen op de afvalmarkten.

Er kunnen doelen worden vastgelegd en

Inspelen op ontwikkelingen op de afvalmarkt vergt

afrekenbare afspraken worden gemaakt op het

politiek-bestuurlijke besluitvorming. Dat kan leiden tot

vlak van efficiency, milieuprestaties en service.

een vertraagde en uit oogpunt van efficiency

Uitvoeringsprestaties van de B.V. kunnen in

suboptimale aanpassing op de ontwikkelingen.

benchmarks worden vergeleken met prestaties

Geen directe prikkel hebben op beperkte overhead

van andere bedrijven. Marktconformiteit kan

op stafniveau; opvang kan via informatie uit

worden bepaald.

benchmarks.

Doordat de uitvoeringsorganisatie geen
winstoogmerk heeft, ontstaat er geen spanning
tussen maatschappelijke doelen en doelen van
bedrijfsrendement.
Er kan gebruik worden gemaakt van Midwaste
voor efficiënt opereren op de markt van inkoop
van materieel.
Efficiencyprikkels ontleend aan benchmarks.
Verzakelijking van de aansturing via service
level agreements (SLA’s).
Mogelijkheid van inhuren van externe expertise
op onderdelen van de taakuitvoering.
Toetreding van andere gemeenten tot de GR is
goed inpasbaar.
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Variant IV CURE plus
Sterke kanten

Zwakke kanten

Indien de managing partner wordt geleverd door

De invloed en regie van gemeenten via de GR op

een groot afvalbedrijf kan gebruik worden

de organisatie is beperkt. De private partij kan een

gemaakt van de schaalgrootte van de private

nadrukkelijk stempel drukken op het functioneren

partij. Daardoor kan worden geprofiteerd van het

van de GR en de keuzes die gemaakt worden in de

bedrijf als grote marktpartij op de markten van

GR en neemt daarmee de regie in handen.

inkoop en onderhoud van materieel en aanbieding

De GR en gemeenten zijn afhankelijk de mate

van afvalstromen voor verwerking. Dit leidt tot

waarin het bedrijf proactief is in het bieden van

gunstige prijzen.

informatie, inzichten en transparantie.

Daardoor kan ook gebruik gemaakt worden van

Vanuit gemeenten via de GR is weinig zicht op de

de kennis bij de private partij op het vlak van:

interne processen bij de private partij.

- (ISO) kwaliteitszorg;

De private partij is primair gericht op efficiency voor

- de afvalstoffenmarkten;

de het eigen bedrijf in plaats van op efficiency en

- benodigde vergunningen.

andere doelen voor de GR.

De private partij is in staat om efficiënt in te spelen

Gerealiseerde efficiency komt primair ten goede

op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

aan het bedrijf en niet direct aan de gemeenten of

Het service niveau kan afrekenbaar worden

de burgers.

vastgelegd in contracten.

In de uitvoering is een private partij niet direct

Financieel risico ligt bij private partij.

gericht op politiek-bestuurlijke wensen.

Gemeente wordt volledig 'ontzorgd'.

Private partijen beschikken doorgaans niet over
capaciteit gericht op technische advisering op het
vlak van beleid.
Negatieve financiële gevolgen voor private partij
(als gevolg van het financieel risico dat die partij
draagt )werken met enige vertraging (twee jaar)
door in tarieven voor de burger.
Toetreding van andere gemeenten tot
gemeenschappelijke regeling vergt openbreken van
contract met de private partij (extra kosten).

Kansen

Bedreigingen

Bedrijf kan direct inspelen op

Indien variant IV wordt gekozen zonder Europese

marktontwikkelingen.

aanbesteding bestaat de kans op een juridische

Aanbesteding geeft mogelijkheid periodiek te

procedure gericht tegen de overeenkomst tussen

profiteren van een goede prijs-

GR en een private partij.

kwaliteitverhouding.

Indien in variant IV wordt aanbesteed:
zijn er hoge eisen aan bestekken in EUaanbesteding;
zijn er geschillen over interpretatie en uitvoering
van bestekken mogelijk: juridische kosten;
is optimalisering van flexibiliteit, milieu- en
service-eisen in bestekken zijn prijsopdrijvend;
zijn er hoge frictiekosten indien een andere partij
dan Van Gansewinkel de aanbesteding wint
(overgang van personeel, materieel, onroerend
goed en overige activa);
is er onzekerheid onder personeel van huidige
RRD B.V.
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Afweging en voorkeur
Uit paragraaf 3 blijkt op grond van de SWOT-analyse dat aan Variant III Gemeenschappelijke
regeling met een eigen uitvoeringsbedrijf (B.V.), relatief veel sterke kanten en weinig zwakke
kanten verbonden zijn. Deze variant kent relatief weinig bedreigingen. Uiteraard hangt de
uitkomst mede af van hoe de verschillende sterke en zwakke kanten onderling moeten worden
gewogen. Een nadere precisering levert echter schijnexactheid op. We beperken ons daarom
tot simpele aanduiding een overwegend positieve beoordeling (+), een overwegend negatieve
beoordeling (-) of een tussenoordeel+/-. In onderstaande tabel zijn samenvattend de
beoordelingen op sterkten en zwakten en kansen en bedreigingen weergegeven die voor alle
vier varianten relevant zijn en kritisch zijn.
Variant I

Variant II

Variant III

Variant IV

Sterkte/Zwakte
Waarborg continuïteit

+

+

+

+

afvalzorg
Regie/directe aansturing
door overheid
Transparantie

+

Financieel risico

+/-

+

+

+

overheden
Frictiekosten ontwikkeling
Periodieke frictiekosten

+/- *
+

Personeelslasten
Onzekerheid personeel

+

+/- *

+
+

Risico uitdijende overhead

+
+

+

+/- *

+

+/- *

+

+/-

+

Waarborg social return

+

+

Toetreding andere

+

+

gemeenten
Kansen/bedreigingen
Invloed marktprikkels

+

+

+

Flexibiliteit/

+

+/-

+

+

+/-

+

+

+/-

aanpassingsvermogen
aan ontwikkelingen op de
markt
Efficiencyprikkel
Prikkel om doelen service

+

en milieu te halen;
aanpassing aan politiekmaatschappelijke
ontwikkelingen
Juridische risico's

+

+

+

**

* De beoordeling hangt af van het feit of wordt aanbesteed of niet en of het bedrijf Van Gansewinkel deze
aanbesteding wint op niet. Indien Van Gansewinkel wint is de beoordeling een +. Indien een andere
aanbieder wint is de beoordeling een -. In dat laatste geval gaat het personeel over naar een ander bedrijf
met mogelijk een andere CAO en een andere werkomgeving.

** Het juridische risico ontstaat met name sterk indien niet wordt aanbesteed.
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Deze tabel overziend en op basis van de resultaten van de vorige paragraaf kan hieronder de
volgende kwalitatieve afweging worden gemaakt.
Variant I betekent een volledige inbesteding van de inzameling en opbouw van de organisatie
van de GR. De variant betekent een nieuwe ambtelijke dienst in de regio Eindhoven. Er is
sprake van een toename van het aantal overheidsfunctionarissen in de regio.
De inzamelorganisatie wordt in zijn geheel een overheidsorganisatie. Het risico is sterk
aanwezig dat deze organisatie niet flexibel genoeg is om on te spelen op de aanstaande
ontwikkelingen op de afvalmarkt.
Gelet op de sterke en zwakke kanten en de gesignaleerde kansen en bedreigingen en gelet op
de ervaringen met in- en uitbesteding elders in Nederland is er geen gebleken noodzaak om tot
inbesteding te komen. Wij adviseren mede gelet op de SWOT-analyse om deze variant niet
verder in beschouwing te nemen.
Variant IV is op hoofdlijnen een voortzetting van de huidige situatie indien zonder aanbesteding
het bedrijf Van Gansewinkel of zijn dochter de RRD B.V. de organisatie van de GR zou invullen.
Een kritische factor in deze variant is, dat de regie over de afvalzorg en de afvalketen bij een
private partij komt te liggen en niet bij de overheid.
Toekenning van het managing partnership aan een private partij zonder aanbesteding, staat op
gespannen voet met de EU-aanbestedingsrichtlijn. Hoewel juristen hierover verschillend
adviseren is er in elk geval sprake van een zwaarwegend juridisch risico. Deze variant kan
daarom niet zonder EU-aanbesteding. Bij aanbesteding zijn echter op deze variant de sterke en
zwakke kanten van variant II (regie en aanbesteding) van toepassing. De frictiekosten kunnen
daarbij hoog zijn. Om deze redenen en gelet op de politieke wens om tot publieke regie op de
afvalketen te komen, adviseren wij deze variant niet verder te verkennen.
Varianten II en III maken beide expliciet het onderscheid tussen publieke c.q. ambtelijke staf en
private uitvoering en tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de uitvoering. Via prikkels kan
de uitvoering worden geoptimaliseerd op het vlak van kosten, service en milieuprestaties.
Variant II (EU aanbesteding van de uitvoering) betekent het risico van hoge frictiekosten bij
eventuele toetreding van een andere afvalinzamelaar dan Van Gansewinkel en betekent hoge
aanbestedingskosten. Tussen de GR en de uitvoering bestaat een contractrelatie. Deze kent
zekerheden, maar daarmee ook inflexibiliteit en risico van (juridische) geschillen. In de periode
tussen twee aanbestedingen zijn wijzigingen voor aanpassing aan marktontwikkelingen alleen
mogelijk tegen hoge kosten. Wij adviseren daarom deze variant niet verder te verkennen.
Gelet op de gepresenteerde sterkten en zwakten en kansen en bedreigingen van beide
varianten adviseren wij te kiezen voor variant III: Gemeenschappelijke regeling met een eigen
uitvoeringsbedrijf (in de vorm van een B.V.). Gelet op afspraken tussen de gemeenten en de
RRD B.V. bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling CURE betekent variant III een
grotere mate van continuïteit van in de organisatie van de afvalinzameling en een sterkere
directe politiek-bestuurlijke regie op de inzameling en de afvalketen dan in Variant II. Tussen
bestuur, staf en uitvoeringsorganisatie bestaan aansturingrelaties. Deze kunnen zich richten op
realisatie van de doelen op het vlak van kostenbeperking, optimalisering van de service en
behalen van milieuwinst. Optimalisering van de prestaties is mogelijk op grond van informatie uit
benchmarks.

Pagina 12

18 juni 2012
Ons kenmerk 1012068-006/hpo/bpe

Voorkeursvariant III Gemeenschappelijke regeling met een eigen uitvoeringsbedrijf (B.V.)
De organisatie van variant III zal na de keuze voor deze variant de komende maanden worden
uitgewerkt. In aanvulling van hetgeen in paragraaf 2 is geschetst is de organisatie op hoofdlijnen
als volgt.
Er is een directie bestaande uit een algemeen directeur, een directeur (of hoofd) Staf en een
directeur (of hoofd) Uitvoering. De functie van algemeen directeur en directeur/hoofd staf kan
door dezelfde persoon worden vervuld. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk en legt
op zijn of haar beurt verantwoording af aan het dagelijks bestuur, waarvan hij of zij tevens
secretaris is.

Algemeen directeur

Staf

Uitvoeringsbedrijf
RRD B.V.

Het uitvoeringsbedrijf wordt ingevuld door de RRD B.V. Dit bedrijf is thans een dochterbedrijf
van de Van Gansewinkelgroep. Gelet op de afspraken die zijn vastgelegd bij de start van de GR
CURE wordt dit bedrijf en de personeelsleden die er onderdeel van uitmaken, overgenomen
door de nieuwe gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en
Valkenswaard. Het personeel behoudt de huidige CAO van de transportsector.
Uitbesteding van onderdelen
Variant III laat nadrukkelijk de mogelijkheid open om onderdelen van de staftaken, de uitvoering
in de vorm van inzameling van deelstromen en het onderhoud van materieel uit te besteden aan
private organisaties. Daarmee worden sterke kanten en kansen die in de vorige paragraaf bij de
varianten II (regie en aanbesteding) en IV (CURE plus) zijn genoemd, ook in deze variant
binnengehaald. Door uitbesteding van diensten is het mogelijk de specifieke deskundigheid en
capaciteit in te zetten, marktconformiteit in de diensten te versterken en flexibiliteit in inzet van
capaciteit in te bouwen. Onderdelen van de staftaken kunnen worden ingehuurd bij particuliere
bedrijven en bij overheidorganisaties.
Risicoparagraaf Variant III
Uit de SWOT analyse komt naar voren dat de varianten II en IV zich beter kunnen aanpassen
aan ontwikkelingen op de markt dat Variant III. Zij het dat bij aanbesteding aanpassing tussen
twee aanbestedingsronden niet goed mogelijk of alleen tegen hoge kosten mogelijk zijn. Welke
risico's zijn aan de voorkeursvariant III verbonden? En op welke wijze kan daarmee worden
omgegaan?
Een eerste mogelijk risico is, dat vanuit de organisatie er geen goed zicht is op de afvalmarkt
omdat directe marktprikkels ontbreken. Dit risico wordt goeddeels ondervangen doordat er bij de
gemeenten kennis en expertise is opgebouwd over de afvalmarkt. Voorts geeft de variant
nadrukkelijk ruimte om op verschillende niveaus (rond het management en in de uitvoering)
externe deskundigheid in te huren.
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Een tweede mogelijk risico is dat de organisatie te veel op de politieke wensen en te weinig op
de markt en daarmee op vraagstuk van kostenefficiency is gericht. Dit risico kan worden
ondervangen doordat in de organisatie door inhuur van externe capaciteit een mix van
marktkennis en van kennis van de overheid wordt ingezet. In service level agreements (SLA's)
kan de organisatie worden opgedragen om marktconform te handelen en zich nadrukkelijk te
oriënteren op benchmarks die de prestaties van de organisatie op de markt inzichtelijk maken.
Een derde risico is dat de organisatie uitbreidt in personeelsomvang en een grote overhead
krijgt. Dat kan mede het gevolg zijn van het feit dat capaciteit vanuit gemeenten wordt
overgeheveld naar de GR. Dit risico kan worden opgevangen door de organisatie een
doelstelling met betrekking tot beperking van de overhead in verhouding tot de
uitvoeringsorganisatie mee te geven en die jaarlijks te evalueren en bij te stellen. Structurele
uitbreiding kan worden voorkomen doordat uitbreiding in eerste instantie alleen mogelijk wordt
gemaakt door het aanbrengen van een flexibele schil van tijdelijke medewerkers die worden
ingezet bij piekbelastingen (zowel in de uitvoering als de staf bij bijvoorbeeld periodieke
rapportages).
Een vierde risico is dat er vanuit de gemeenten te weinig zicht op het functioneren van de GR is.
Dit kan worden ondervangen door wensen te formuleren ten aanzien van de periodieke
accountantscontrole en eisen te stellen aan de rapportages en validering van de rapportages.
Net als de andere varianten vergt deze variant nadrukkelijk om een dagelijks bestuur dat een
goed zicht heeft op het functioneren en de prestaties van de organisatie en het management
kritisch volgt. De directeur is volledig verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De
verantwoordelijkheid betreft zowel het functioneren van de organisatie als het tijdig en adequaat
verschaffen van volledige informatie over het functioneren van de organisatie: de prestaties en
de effecten in termen van kosten, service en milieuprestaties.
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Conclusie
Op grond van de inhoud van de vorige paragrafen concluderen wij dat Variant III per saldo de
meeste voordelen heeft voor de inrichting van de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de
inzameling van huishoudelijk afval in de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en
Valkenswaard. Deze variant houdt in dat de organisatie van de gemeenschappelijke regeling
wordt ingevuld met een onderscheid tussen staf en uitvoeringsorganisatie. De staf voert de
regie op de inzameling en de afvalketen. De uitvoeringsorganisatie is een besloten
vennootschap van de gemeenschappelijke regeling. De leiding van de uitvoeringsorganisatie
neemt deel in de directie van de gemeenschappelijke regeling. Delen van taken van de staf en
de uitvoeringsorganisatie kunnen worden uitbesteed aan derden (private organisaties en
overheden).
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