Vergaderstukken
Algemeen bestuur
Besluiten van de raad
De gemeenteraad overweegt als volgt, gelet op de besluiten van het Algemeen
Bestuur d.d. 12 oktober 2017, genummerd Besluit 1 tot en met 3, als opgenomen in
de bijlage bij dit besluit:
a.
In de governance zal een helder onderscheid worden gemaakt tussen de
eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol van de colleges, beide in relatie tot
enerzijds de kaderstellende en toezichthoudende rol van de gemeenteraden
en de opdrachtnemersrol van de directie van Avalex.
b.
Binnen de colleges van elke gemeente wordt de rol van bestuurlijk
opdrachtgever van Avalex gemarkeerd, waarbij deze jaarlijks de
dienstverleningsovereenkomst sluit met Avalex met daarbinnen de keuzes op
de balans prijs/kwaliteit.
c.
Elke gemeente en Avalex sluiten jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst
waarin de samenhang van wensen in kwaliteit van dienstverlening,
duurzaamheid en prijs per gemeente zijn verankerd.
d.
Het bestuur van Avalex stelt de algemene voorwaarden voor dienstverlening
en een model-tekst voor de dienstverleningsovereenkomst vast.
e.
Het bestuur van Avalex stelt bij de algemene voorwaarden ook een overzicht
van de diensten en/of producten c.q. soort en intensiteit van dienstverlening
vast, met prijsberekeningssystematiek, waarbinnen de opdrachtgevers
kunnen kiezen.
f.
De raad is zich bewust van zijn bevoegdheden onder de Wet
gemeenschappelijke regelingen om toezicht uit te oefenen ten aanzien van de
collegesamenwerking en van het feit dat de bevoegdheid om het afvalbeleid
vast te stellen blijft berusten bij de raad.
g.
De directeur Avalex wordt opdracht gegeven om binnen zijn bedrijfsvoering
kansrijke samenwerkingen op uitvoerings-/bedrijfsniveau te onderzoeken met
andere partners/afvalinzamelende partijen.
h.
De WOR-bestuurder van Avalex brengt de personele consequenties van de
besluiten in kaart brengt en terzake van een mogelijk herstructurerings- of
fusiebesluit een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad van Avalex uit.
i.
Dat er geen financiële gevolgen zijn verbonden aan het onder B.
weergegeven besluit dat de raad uittreedt uit de gemeenschappelijke regeling
Avalex.
j.
Het college in januari 2018 formeel toestemming zal vragen aan de raad om
overeenkomstig een voor te leggen tekstvoorstel de gemeenschappelijke
regeling Avalex te wijzigen.

Vergaderstukken
Algemeen bestuur
De gemeenteraad besluit als volgt:
A. Er mee in te stemmen dat:
i.

Wordt herbevestigd dat de zes colleges willen samenwerken op de
uitvoering van het afvalbeleid waarbij de vaststelling van beleid door de
zes raden afzonderlijk gebeurt. De herbevestiging van de keuze om
samen te werken staat daarbij los van het te kiezen lange termijnmodel
tussen de geoptimaliseerde optie en de vijf alternatieve opties.

ii.

Een impactanalyse wordt uitgevoerd die moet leiden tot een nota van
uitgangspunten over een keuze tussen de zes opties. Het betreft de
geoptimaliseerde optie en de volgende vijf opties:
a. Verzelfstandigen
b. Omvormen
c. Verbreden
d. Aansluiten
e. Uitbesteden

iii.

De nota van uitgangspunten (zie ii.) uiterlijk op 1 juni 2018 wordt
vastgesteld en de uitgangspunten behelst waaraan het go/no go besluit
hieronder dient te voldoen.

iv.

Uiterlijk op 1 november 2018 een go/no go besluit wordt genomen door de
colleges en de raden van de deelnemende gemeenten.

B. Het voornemen uit te spreken uit te treden uit de gemeenschappelijke
regeling Avalex.
C. Het voornemen uit te spreken college toestemming te verlenen de
gemeenschappelijke regeling Avalex te wijzigen.

