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Geachte raads- en burgerleden,
Middels deze informerende memo brengen wij u er van op de hoogte dat gemeente Boekel voor
wat betreft de inzameling van huishoudelijk afval een dienstverleningsovereenkomst aangaat
met gemeente Land van Cuijk. Hierbij er van uitgaande dat gemeente Land van Cuijk haar
diensten aanbied aan gemeente Boekel betreffende de afvalinzameling.
Aanleiding
Gemeente Boekel is jarenlang ambtelijk en bestuurlijk aangesloten geweest bij de
gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (GR Afvalinzameling)
dan wel haar rechtsvoorganger de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en
Boekel.
Nu vijf van de zes gemeenten, die in de GR vertegenwoordigd waren, zijn gefuseerd tot één
gemeente Land van Cuijk, is er geen reden en draagvlak meer om de constructie van een GR
te handhaven.
GR omzetten in DVO
Het algemeen bestuur van de GR Afvalinzameling heeft reeds in haar vergadering van 1 juli
2021 unaniem de voorkeur uitgesproken voor aanpassing van de organisatievorm van de
huidige GR naar een gemeentelijke taak met een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de
gemeente Boekel per 1 januari 2022.
Op 14 oktober 2021 heeft de raad en op 26 oktober 2021 heeft het college besloten om in te
stemmen met het opheffing van de GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel per 1 januari
2022. In de college- en raadsvoorstellen was reeds aangegeven dat de GR omgezet zou
worden in een DVO tussen gemeente Land van Cuijk en gemeente Boekel.
Op 1 februari heeft het college van gemeente van Land van Cuijk en op 8 februari heeft het
college van gemeente Boekel ingestemd met het aangaan van de DVO welke met
terugwerkende kracht in werking treedt per 1 januari 2022.
Kenmerken DVO
De DVO is voor beide partijen een flexibelere vorm van samenwerking, waarbij de gemeente
Land van Cuijk de gemeente Boekel faciliteert. Daar staat een redelijke geldelijke vergoeding
tegenover voor de organisatiekosten. De overige kosten voor afvalinzameling en -verwerking
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worden naar rato van inwoneraantal bij de gemeente Boekel in rekening gebracht, zoals dat ook
al gebeurde bij de GR Afvalinzameling. Het enige risico bestaat erin dat de ureninzet van de
medewerkers van gemeente Land van Cuijk onjuist blijkt te zijn geprognotiseerd. Echter, de
ureninzet is gebaseerd op de begrotingen van de laatste jaren van de GR Afvalinzameling
(2019 t/m 2022) en wordt daarmee als reëel verondersteld.
De DVO biedt naar beide partijen de mogelijkheid om de DVO naar wens bij te stellen. Dat kan
werkinhoudelijk zijn, maar ook financieel. In die zin is het uiteindelijke risico zeer bescheiden en
zijn de voordelen van de samenwerking zwaarwegender.
Tevens zijn in 2021 door de destijds 6 samenwerkende gemeenten in de GR Afvalinzameling,
als gevolg van (Europese) aanbestedingen, voor langere tijd samenwerkingen met
afvalinzamelaars en -verwerkers aangegaan voor de periode vanaf 2022. Dit maakt het
wenselijk en noodzakelijk om op één of andere wijze samen te werken met Land van Cuijk. In
voorafgaande besluitvorming is reeds besloten dat het omzetten van de GR Afvalinzameling
naar een DVO de best oplossing is voor alle partijen.
Financiën
Bij het opstellen van de DVO is zo veel als mogelijk aangesloten bij de werkwijze zoals die was
afgelopen jaren onder de GR Afvalinzameling. Dit geld ook op financieel gebied.
De financiële gevolgen zijn afgestemd met het team Financiën van de gemeente Land van Cuijk
en gemeente Boekel. Het aangaan van de DVO heeft de volgende financiële gevolgen:
• De gemeente Boekel betaalt een ‘lump sum’ bedrag per jaar voor de organisatiekosten
(incl. inzet van een aantal medewerkers van de gemeente Land van Cuijk);
• Het lump sum bedrag voor 2022 is gelijk aan het bedrag dat eerder begroot was voor de
gemeente Boekel als bijdrage in de GR Afvalinzameling voor 2022;
• Het bedrag voor 2022 is vastgesteld op € 104.256, excl. BTW;
• Dit lump sum bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de afgeleide
ConsumentenPrijsIndex (CPI) alle huishoudens (CPI), bestedingscategorie alle
bestedingen, 2015 = 100 (peildatum januari).

Wij vertrouwen er op u met deze memo voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.
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