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:
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Portefeuillehouder :

Peter Stevens

Zaaknummer

:

576430

Status

Openbaar

Gemeenteraad :

n.v.t.

Onderwerp

Aanbesteding KCA

:

:

SAMENVATTING
Op 31 december 2022 loopt het huidige contract voor de inzameling en verwerking van het
klein chemisch afval (KCA) af. Om aanbestedingskosten te besparen en gunstige
contractvoorwaarden te kunnen bedingen willen de gemeenten Gennep, Peel en Maas,
Beesel, Bergen en Horst aan de Maas het nieuwe KCA-contract gezamenlijk aanbesteden. De
gemeente Peel en Maas zal voor deze aanbesteding penvoerder zijn.

VOORSTEL
Het college besluit
1. De inzameling en verwerking van klein chemisch afval (KCA) per 1 januari 2023 gezamenlijk
aan te besteden met de gemeenten Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Peel en Maas;
2. De gemeente Peel en Maas als penvoerder mandaat en volmacht te verlenen;
3. In te stemmen met het van toepassing verklaren van het VNG model Algemene
inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten op de aanbestedingen voortvloeiende
overeenkomsten.

Datum : 9 augustus 2022
BESLUIT
Het college besluit
1. De inzameling en verwerking van klein chemisch afval (KCA) per 1 januari 2023
gezamenlijk aan te besteden met de gemeenten Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en
Peel en Maas;
2. De gemeente Peel en Maas als penvoerder mandaat en volmacht te verlenen;
3. In te stemmen met het van toepassing verklaren van het VNG model Algemene
inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten op de aanbestedingen voortvloeiende
overeenkomsten
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AANLEIDING
Het contract voor de inzameling en verwerking van het klein chemisch afval (KCA), momenteel
verzorgd door afvalverwerker Prezero, loopt op 31 december 2022 af. Om de inzameling en
verwerking van deze afvalstroom te kunnen voortzetten, is een openbare Europese
aanbesteding in voorbereiding. De aanbesteding voor het KCA-contract willen de
samenwerkende gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Peel en Maas en Horst aan de Maas voor
het eerst gezamenlijk uitvoeren. Met deze samenwerking willen de gemeenten de
aanbestedingskosten zo laag mogelijk houden en verwachten ze een optimaal
aanbestedingsresultaat te behalen. De gemeente Peel en Maas heeft aangeboden om namens
alle deelnemende gemeenten als penvoerder op te treden. De inkoopadviseur van de
gemeente Peel en Maas zal de aanbestedingsprocedure begeleiden.
BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE KADERS
• Collegeprogramma 2022-2026 'Aan de slag! Samen verder bouwen'

ADVIES
De ambtelijke organisatie stelt aan het college van burgemeester en wethouders voor:
1. De inzameling en verwerking van klein chemisch afval (KCA) per 1 januari 2023
gezamenlijk aan te besteden met de gemeenten Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en
Peel en Maas;
2. De gemeente Peel en Maas als penvoerder mandaat en volmacht te verlenen;
3. In te stemmen met het van toepassing verklaren van het VNG model Algemene
inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten op de aanbestedingen voortvloeiende
overeenkomsten.
NADERE ONDERBOUWING / ARGUMENTEN
Kostenefficiëntie en een gunstiger aanbestedingsresultaat
Door de aanbestedingen met meerdere gemeenten gezamenlijk uit te voeren, worden de
aanbestedingskosten gedeeld. Ook verwachten de gemeenten een gunstiger
aanbestedingsresultaat te behalen. De andere gemeenten in de regio Limburg-Noord hebben
vorig jaar al aanbesteed.

Bevoegdheden penvoerder Peel en Maas
Het voorliggende besluit verschaft de gemeente Peel en Maas de benodigde bevoegdheden
voor de uitvoering van de gezamenlijke aanbestedingsprocedures. Dit houdt onder andere in
dat de gunningsbeslissing door Peel en Maas ondertekend wordt. De overeenkomst tussen de
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winnende inschrijver (opdrachtnemer) en de gemeente Gennep wordt ondertekend door het
(gemandateerde) Gennepse afdelingshoofd Omgeving.

Algemene inkoopvoorwaarden VNG
In een gezamenlijke aanbesteding is het onwerkbaar als iedere gemeente haar eigen
inkoopvoorwaarden van toepassing zou willen verklaren. Het VNG model Algemene
inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten is compleet, neutraal en deze vormt ook de
basis van de inkoopvoorwaarden van alle aan de aanbesteding deelnemende gemeenten.
Milieustraat
Ook inrichting en beheer van de milieustraat zal binnenkort opnieuw worden aanbesteed. We
onderzoeken de mogelijkheid om ook een KCA-faciliteit op de nieuwe milieustraat in te
richten.
KANTTEKENINGEN EN RISICO’S
N.v.t.
WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS?
Met dit besluit zijn de inwoners van Gennep verzekerd van continuering van de inzameling en
verwerking van klein chemisch afval. Door de aanbesteding met meerdere gemeenten
gezamenlijk uit te voeren, bespaart de gemeente op aanbestedingskosten en verwachten we
een optimaal aanbestedingsresultaat te behalen.
EXTERN ADVIES, INSPRAAK EN DRAAGVLAK
N.v.t.
COMMUNICATIE EN BEKENDMAKING
N.v.t.
JURIDISCHE ASPECTEN
N.v.t.
FINANCIËN
De inzet van de uren van de inkoopadviseur van gemeente Peel en Maas voor de begeleiding
van deze aanbestedingen zullen – naar rato van inwoneraantal – verdeeld worden onder de
deelnemende gemeenten. Deze kosten worden gedekt uit de afvalexploitatie (gesloten
systeem), evenals de kosten en opbrengsten die voortvloeien uit het hernieuwde contract voor
KCA.
PERSONEEL EN ORGANISATIE
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N.v.t.
UITVOERING / VERVOLG
Bekendmaken van het besluit en een ondertekend exemplaar toezenden aan gemeente Peel
en Maas.
BIJLAGEN
1. Collegebesluit Mandatering aanbesteding inzameling en verwerking van klein chemisch
afval (KCA)
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