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1. Toelichting op de concept begroting BCA 2017
Hierbij treft u de concept cijfers voor de begroting 2017 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling
Land van Cuijk en Boekel aan.
Status Begroting BCA 2017
Deze cijfers zijn gebaseerd op de beleidsvoornemens en financiële analyse 2017 waarmee de BCA
heeft ingestemd op 10 december 2015.
De begrotingsuitgangspunten van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) zijn inmiddels
besproken met de financiële- en de beleidsambtenaren van de adoptiegemeenten. Dit zijn
gemeenten die het voortouw nemen in het beoordelen van de (financiële) beleidsdocumenten van
de ODBN, zoals de jaarrekening en de begroting. Hun bevindingen zijn, ambtelijk, verspreid onder de
deelnemende gemeenten.
In haar vergadering van 6 april 2016 zal het Algemeen Bestuur de kadernota van de ODBN
behandelen (inclusief het onderdeel BCA). Gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om hun reactie
met betrekking tot de kadernota kenbaar te maken. De vastgestelde kadernota dient vervolgens als
basis voor de begroting 2017 van de ODBN.
De concept begrotingscijfers 2017 BCA maken deel uit van de totale begroting van de ODBN die op 1
mei 2016 aan de deelnemende gemeenten wordt toegezonden, nadat de kadernota door het
Algemeen Bestuur is vastgesteld. De begroting 2017 van de ODBN wordt op 6 juli 2016 behandeld
door het Algemeen Bestuur.

2. Toelichting op de begrotingsposten concept begroting 2017
In 2016 worden vrijwel alle overeenkomsten voor de inzameling- en de verwerking van huishoudelijk
afval opnieuw aangegaan, zodat per 1 februari 2017 nieuwe overeenkomsten operationeel zijn.
Afhankelijk van de opdrachtsom worden de overeenkomsten conform het inkoopbeleid van de ODBN
aangegaan danwel Europees aanbesteed. De resultaten van deze overeenkomsten zijn op voorhand
niet te voorspellen, waardoor de onzekerheid van de kostenontwikkeling toeneemt.
Gemeenten ontvangen een prijs per ingezamelde kilogram textiel. De verwachting is dat de
opbrengsten in 2017 ten opzichte van de huidige prijs (€ 0,55 per kilogram) nagenoeg zullen
halveren. Dit is niet van invloed op de begroting van de BCA, maar wel op de gemeentelijke
begroting.
In de bijlagen zijn de concept begrotingscijfers 2017 opgenomen. De indexering 2017 is nu nog niet
bekend. Voorzichtigheidshalve wordt rekening gehouden met een indexering van 0,9%.
Voor de personele inzet van de ODBN in 2017 worden de medewerkerstarieven gehanteerd.
Met name de volgende wijzigingen zijn van invloed op de begroting 2017:
 Vrijwel alle overeenkomsten eindigen van rechtswege op 31 januari 2017. Derhalve worden
in 2016 verschillende (Europese) aanbestedingen uitgevoerd. De resultaten van de
aanbestedingen zijn momenteel nog niet bekend:
o De verwachting is dat de verwerkingskosten voor (grof) huishoudelijk restafval (excl.
wettelijke afvalstoffenbelasting) nagenoeg zullen halveren.
o De inzamelkosten aan huis zullen toenemen.
 Doordat minder tariefzakken worden gebruikt, onder andere door beter scheidingsgedrag
(drankenkartons en blik) zullen de inkomsten uit de verkoop van tariefzakken afnemen.
 Door de Raamovereenkomst verpakkingen en afspraken tussen VNG, Nedvang en de
rijksoverheid neemt de vergoeding voor de gescheiden inzameling van kunststof
verpakkingsafval dat gerecylced wordt ten opzichte van de begroting 2016 met € 32,- per ton
af.
 De individuele gemeenten ontvangen in totaal € 860.000,- meer aan inzamelvergoeding van
Stichting Afvalfonds.
 De inkomsten van de BCA nemen hierdoor toe met € 860.000,-. Daarentegen nemen de
kosten voor PMD logistiek en nasorteren met 453.000,- toe.
 De huidige overeenkomsten voor afvalinzameling en verwerking (2016 en verder terug)
worden slechts voor de maand januari 2017 geindexeerd op basis van de CBS-index conform
de eisen in de bestekken. Voor een overzicht van de overeenkomsten wordt verwezen naar
bijlage 1 van dit voorstel.
 Contractueel toe te passen indexering overeenkomsten (geraamd 0,9%).

In de volgende paragrafen is een meer gedetailleerd overzicht weergegeven van de financiële
consequentie door de begroting 2017.
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7200 Ambtelijke Ondersteuning B.C. (3,2% van totale begroting)
De ureninzet voor de reguliere beleidsadvisering en –uitvoering, juridische ondersteuning, financiële
producten en contractmanagement (exclusief incidentele projecten) bedraagt 2.040 uur. Voor de
begrotingspost Ambtelijke Ondersteuning is in 2017 € 45.000,- minder begroot dan in 2016. Dit
wordt veroorzaakt doordat in 2017 diverse projecten komen te vervallen die in 2016 zijn uitgevoerd.
Onderstaand zijn deze projecten weergegeven.
Vervallen beleid
 Aanbesteding inzameling restafval, GF(T)-afval en
PMD (plastic, metaal en drankenkartons) aan huis:
 Aanbesteding nasorteren kunststof verpakkingsafval:
 Aanbesteding groenafvalverwerking:
Totaal vervallen beleid 2016:

€ 15.000,€ 15.000,€ 15.000,€ 45.000,-

De inzet van ODBN- personeel ten behoeve van de ondersteuning van de Bestuurscommissie
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel blijft in het jaar 2017 gelijk ten opzichte van de voorgaande
jaren.
7201 VOORLICHTING BESTUURSCOMMISSIE (2,9% van totale begroting)
De ureninzet voor de reguliere communicatieactiviteiten (afvalinfolijn, artikelen gemeentepagina en
website, exclusief incidentele projecten) bedraagt 816 uur. Voor de begrotingspost Voorlichting
Bestuurscommissie is in 2017 bijna € 3.000,00,- meer begroot dan in 2016.
7202 ZWERFAFVAL (2,9% van totale begroting)
In 2017 wordt uitvoering gegeven aan de herijking en verrijking van het zwerfafvalprogramma BCA.
In totaal is hiervoor € 109.000,- voor begroot.
7209 HUIS AAN HUIS INZAMELCONTRACT HUISHOUDELIJK AFVAL (REST EN GFT PMD) (36,3% van
totale begroting)
Voor de begrotingspost Inzamelcontract huishoudelijk afval is in 2017 nagenoeg € 591.000,- meer
begroot dan in 2016.
De inzamelkosten voor de huis-aan-huis inzameling voor restafval en GFT-afval bedragen in 2016
€ 1.310.000,-. De verwachte inzamelkosten in 2017 bedragen € 1.900.000,-. Dit is gebaseerd op de
recente inschrijvingen bij gemeenten waarbij men rekening heeft gehouden met de zomerinzameling
van GFT-afval. Daarnaast is in de kostenraming gebaseerd op hogere duurzaamheidseisen voor
inzamelvoertuigen. Tevens zijn de inzamelkosten (€ 140.000,-) voor kunststof verpakkingsafval (PMD)
aan huis onder deze functie gebracht. Voorheen vielen deze onder de functie 7210. Tenslotte is
rekening gehouden met een indexering van 0,9% en een toename van het aantal huishoudens.
7210 INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL OVERIGEN (2,3% van totale begroting)
De begrote kosten voor de inzameling van huishoudelijk afval nemen in 2017 ten opzichte van 2016
met ongeveer € 133.500,- af. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor kunststof
inzameling (PMD) aan huis ondergebracht zijn bij functie 7209 (huis-aan-huis inzamelcontract).
De ureninzet van de ODBN voor de uitvoering en coördinatie van de inzameling bedraagt 564 uur.
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7211 MILIEUSTRATEN EN MINI MILIEUSTRATEN (22,9% van totale begroting)
De kosten voor de Milieustraat in Haps nemen in 2017 met € 88.000,- af ten opzichte van 2016. Dit
wordt veroorzaakt door:
 het vervangen kantoor unit op de milieustraat Haps, aanbrengen
verlichting. efficiënter inrichten milieustraat, waardoor grof
huishoudelijk restafval beter gescheiden kan worden, aanpassen
vergunning (incidenteel)
€ 30.000,- (nadeel)
 lagere verwerkings- en handlingskosten door minder aanbod van
grof huishoudelijk afval en een lager verwerkingstarief (structureel) € 225.000,- (voordeel)
 minder aanbod van grof huishoudelijk nemen de
ontvangsten aan de poort ook af (structureel)`
€ 28.000 (nadeel)
 dat een aantal posten eerder niet begroot waren, zoals:
o Inzameling en verwerking EPS
o Inzameling en verwerking harde kunststoffen
o Inzameling en verwerking zacht puin
o Houtverwerking Stichting Actief
o Inzameling groenafval agrariers ZLTO
€ 27.300,- (nadeel)
 dat in 2017 wordt nagegaan of en hoe de brengcontainers voor
luiers, oud papier en karton, textiel en glas geoptimaliseerd kunnen
worden. Het fenomeen omgekeerd inzamelen, waarbij restafval in
ondergrondse containers wordt ingezameld, maakt hiervan onderdeel
uit. De kosten voor het onderzoek naar optimalisatie (aantal, locaties
en fracties) wordt geraamd op (incidenteel)
€ 50.000,- (nadeel)

De ureninzet van de ODBN milieustraat coördinator bedraagt 847 uur. Daarnaast bedraagt de
ureninzet van de ODBN voor de uitvoering en coördinatie van de milieustraten 348 uur.
7212 VERWERKING HUISHOUDELIJK AFVAL (-3,6% van totale begroting)
In de begrotingspost Verwerking huishoudelijk afval is in 2017 ruim € 815.000,- minder begroot dan
in 2016.
De afname van de verwerkingskosten wordt met name veroorzaakt door:
 Lagere verwerkingskosten voor huishoudelijk restafval (minder
ingezameld en lagere verwerkingstarieven
€ 460.000,- (voordeel)
 Minder inkomsten voor minder verkochte tariefzakken
€ 150.000,- (nadeel)
 Meer inzamelvergoeding voor PMD door meer ingezameld volume
€ 860.000,- (voordeel)
 Meer kosten logistiek en nasorteren PMD door meer ingezameld
volume
€ 454.000,- (nadeel)
 Vervallen dotatie reserve
€ 109.000,- (voordeel)
 Meer verwerkingskosten GFT-afval door meer ingezameld volume
€ 7.500,- (nadeel)
Omdat de indexering voor 2017 niet bekend is, wordt een indexering van 0,9% aangehouden. De
ureninzet van de ODBN voor de uitvoering en coördinatie van de verwerking van huishoudelijk afval
bedraagt 394 uur.
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7213 BRUIN EN WITGOED (0,0% van totale begroting)
De begrote kosten voor inzameling van wit- en bruingoed zijn in 2017 gelijk aan die van 2016.
7215 KCA VERWERKING (2,0% van totale begroting)
Op de begrotingspost KCA verwerking is in 2017 voor ongeveer € 2.000,- meer begroot dan in 2016.
Dit betreft de geraamde indexering van 0,9%.
De ureninzet van de ODBN voor de uitvoering en coördinatie van de inzameling en verwerking van
KCA bedraagt 24 uur.
7216 GLASINZAMELING (1,3% van totale begroting)
De begrote kosten voor glasinzameling en regulier onderhoud aan glascontainers zijn in 2017
vergelijkbaar met de kosten in 2016. Alleen de geraamde indexering van 0,9% is van toepassing op de
kosten.
7217 KERSTBOMENROUTE (0,3% van totale begroting)
De begrotingspost Kerstbomenroute is in 2017 ongeveer gelijk aan het begrote bedrag in 2016,
namelijk bijna € 14.000,-. Omdat de indexering voor 2017 niet bekend is, wordt voor de begroting
2017 een indexering van 0,9% aangehouden.
De ureninzet van de ODBN voor de uitvoering en coördinatie van de inzameling van kerstbomen
bedraagt 24 uur.
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FINANCIELE CONSEQUENTIE BEGROTING 2017
De begroting 2017 heeft de volgende financiële consequentie:
Gemeentelijke bijdrage 2016
Bijdrage op basis van inwoneraantal 2016
Bijdrage op basis van inzameluren 2016
Gemeentelijke bijdrage (excl. PMD inzamelvergoeding en
Zwerfafvalvergoeding)
PMD inzamelvergoeding Afvalfonds
Zwerfafval Afvalfonds
Bijdrage totaal incl. (in begroting ODBN)

€ 2.711.644,€ 1.309.650,€ 4.021.294,€ 720.000,€ 109.000,€ 4.850.294,-

Vervallen beleid 2016
Aanbesteding inzameling restafval, GF(T)-afval en PMD
(plastic, metaal en drankenkartons) aan huis
Aanbesteding nasorteren kunststof verpakkingsafval
Aanbesteding groenafvalverwerking
Totaal vervallen beleid 2016

€ 15.000,- (voordeel)
€ 15.000,- (voordeel)
€ 15.000,- (voordeel)
€ 45.000,- (voordeel)

Nieuw beleid 2017 (incidenteel)
Optimalisatie brengpunten afvalinzameling
Aanpassingen milieustraat Haps
Totaal nieuw beleid 2017 (incidenteel)

€ 50.000,- (nadeel)
€ 30.000,- (nadeel)
€ 80.000,- (nadeel)

Bestaand beleid (structureel)
Vervallen dotatie reserve
Toename inzamelkosten
Afname verwerkingskosten (incl. grof afval)
Minder inkomsten uit verkoop van tariefzakken
Hogere inzamelvergoeding PMD
Hogere kosten logistiek en nasorteren PMD
Milieustraat begrotingsaanpassingen (EPS, harde kunststoffen, zacht
puin, groenafval agrariërs ZLTO
Totaal bestaand beleid 2017 (structureel)

€ 109.000,- (voordeel)
€ 451.200,- (nadeel)
€ 646.260,- (voordeel)
€ 150.391,- (nadeel)
€ 860.445,- (voordeel)
€ 453.245,- (nadeel)
€ 18.053,- (nadeel)
€ 542.816,- (voordeel)

Bijdrage totaal 2017 (excl. indexering) (excl. PMD inzamelvergoeding en
Zwerfafvalvergoeding)
€3.513.478,Contractuele Indexering 0,9%
€ 25.349,- (nadeel)
Bijdrage totaal 2017 (incl. indexering) (excl. PMD inzamelvergoeding en
Zwerfafvalvergoeding)
€ 3.538.827,-
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VOORSTEL:
De Bestuurscommissie Afvalinzameling besluit:
 in te stemmen met de concept begrotingscijfers BCA 2017;
 kennis te nemen van het feit dat de begroting BCA 2017 op hoofdlijnen onderdeel wordt van
de ODBN begroting 2017 en:
1. ter vaststelling aan het AB van 6 juli 2016 wordt voorgelegd;
2. vervolgens ter kennisname aan de deelnemers van de ODBN wordt verzonden.

Aldus besloten in de vergadering van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en
Boekel d.d. 31 maart 2016.
De secretaris,

De voorzitter,

ing. M.B. van Rijn

Dhr. G.M.P. Stoffels
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3. Concept Begroting Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2017

Functie 7209 is weergegeven als ‘bijdrage op basis van inzameluren’
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4. Bijdrage per inwoner per gemeente 2017
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5. Gemeentelijke bijdrage op basis van inzameluren (restafval- en gft) 2017
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6.
Contractenoverzicht per 1 januari 2017
Functie
Omschrijving Contract – overeenkomst
nr.

7209
7210

7211

Inzameling
huish. afval

Milieustraten

Leverancier

(geen functienr.)
Papierinzameling en verwerking

Box

contractprijs

7209
Inzamelen van Huishoudelijke
afvalstoffen (rest- en gft-afval)

Van Kaathoven

contractprijs aantal eenheden
(uren) gebaseerd op aansluitingen

7209
Inzamelen PMD

Van Kaathoven

gebaseerd op aansluitingen

7210
Inzamelen grof huishoudelijk afval op Stichting Actief
afroep

uren * afgesproken tarief

Inzameling en verwerking Groenafval
Den Ouden
(Mini) Milieustraten

Prijs per ton

Compost

Prijs per ton

Den Ouden

Containertransport milieustraten (incl
SITA
dakleer en bitumen)
ODBN
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Vaste prijs per contractjaar +
verwerkingstarieven

Basis indexering
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
einde overeenkomst 1 februari
2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
einde reguliere overeenkomst 1
februari 2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
einde reguliere overeenkomst 1
februari 2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
einde overeenkomst 1 februari
2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
einde overeenkomst 1 februari
2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
einde overeenkomst 1 februari
2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
einde overeenkomst 1 februari
2017

7212

7213

Verwerking
huishoud afval

Bruin en
witgoed

ODBN

Vlakglas + Spiegelglasinzameling

VRN

Heftruck

Ruwi

Huur van containers en transport /
afvoer Milieustraat Boekel

Bevers

Inhuur Personeel Milieustraten

IBN

Inzamelen luiers - en
incontinentiemateriaal

Van Gansewinkel

Productie en levering tariefzakken

Powerpack

Distributie tariefzakken

Stichting Actief

Verkoop tariefzakken

diverse winkels

Inzamelen koel- en vrieskasten op
afroep

Stichting Actief

Ophalen goedzooi op afroep

Stichting Actief
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Vanaf 1 januari 2007 overeenkomst
n.v.t.
´om niet´
eenmalige inkooporder
n.v.t.
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
Vaste prijs per contractjaar +
einde overeenkomst 1 februari
verwerkingstarieven
2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
uren * afgesproken tarief
einde overeenkomst 1 februari
2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
Prijs per container per maand
einde overeenkomst 1 februari
2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
Aanmaakkosten en levering per zak einde overeenkomst 1 februari
2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
Distributieprijs per jaar
einde overeenkomst 1 februari
2017
Verkoopprijs per zak met een
Wordt geen indexering
margebedrag voor de winkelier
gehanteerd
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
Afgesproken bedrag
einde overeenkomst 1 februari
2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
Afgesproken bedrag
einde overeenkomst 1 februari
2017

7215

K.C.A.
verwerking

Houtcontainer (Van Elst)

Stichting Actief

Afgesproken bedrag

Uitzetten gft-inzamelmiddelen

Stichting Actief

Afgesproken bedrag

Inzamelen van KCA

Van Gansewinkel

contractprijs

Lediging glasbakken

Van Gansewinkel

gewicht ingezameld glas

Onderhoudscontract glasbakken

Van Gansewinkel

Aantal containers

SITA

contractprijs

7216 Glasinzameling

7217

Kerstbomenro
ute Inzameling Inzameling Kerstbomen
op Afroep
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CBS prijsindex per 1 januari 2017,
einde overeenkomst 1 februari
2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
einde overeenkomst 1 februari
2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
einde overeenkomst 1 februari
2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
einde reguliere overeenkomst 1
februari 2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
einde reguliere overeenkomst 1
februari 2017
CBS prijsindex per 1 januari 2017,
einde overeenkomst 1 februari
2017

