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1. Gevraagd raadsbesluit
De gemeenteraad wordt gevraagd uit de gemeenschappelijke regeling Avalex te treden
en het college toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke regeling Avalex te
wijzigen conform bijgevoegd concept tekst.
2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege
wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog)
Het voorliggende besluit beoogt de effectuering van de besluitvorming in de
gemeenteraad van 12 december 2017 (1980435) waarin is gesproken over de
toekomstige governance Avalex. Met het besluit wordt de gemeenschappelijk regeling
Avalex gewijzigd in een collegeregeling en in overeenstemming gebracht met de
wetgeving (reparatie). Tevens wordt een optimaliseringsslag gemaakt door Avalex om
te vormen tot een bedrijfsvoeringorganisatie (optimalisering). Tenslotte leidt de
besluitvorming tot een stap om op middellange termijn te komen tot een definitief besluit
over de governance, waarbij gekozen kan worden tussen de geoptimaliseerde optie en
vijf andere opties die zien op herstructureren van Avalex, dan wel op een fuseren van
Avalex met een andere organisatie.
3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?
Programma Volksgezondheid en milieu.
Hoofddoelstelling het behouden en bevorderen van een veilige, duurzame en gezonde
leefomgeving voor nu en de volgende generatie.
Subdoel: gezond Woon- en leefklimaat
Subdoel: doelmatig afvalstoffenbeheer
4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke
uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico’s)
Met het besluit worden, in gezamenlijkheid van de zes gemeenten die de GR-Avalex
vormen, stappen gezet om te komen tot de gewenste versterking van de governance
van het afvalverwerkingsbedrijf Avalex. De gemeenschappelijke regeling wordt door de
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aanpassing rechtmatig gemaakt conform de nieuwe Wet op de GR. Door de
aanpassingen van de regeling worden de rollen van de raad, het college en het bedrijf
scherper gemaakt en beter van elkaar onderscheiden. De voorgestelde besluitvorming
staat verdergaande besluitvorming ten aanzien van dit thema op middellange termijn
niet in de weg. Er zijn aan het besluit dan ook geen specifiek risico’s verbonden. De
kosten die met de uitvoering van dit besluit (reparatie en optimalisatie) gepaard gaan
worden gedragen binnen de exploitatie van Avalex.
Met het besluit wordt in gezamenlijkheid met zes gemeenten een eerste belangrijke stap
gezet om invulling ter geven aan de doelstelling van het onderzoek naar de governance
van Avalex; namelijk om te komen tot een gedragen voorstel aan de gemeenteraden
van de GR-gemeenten over de governance-structuur voor Avalex die het beste past bij
de uitvoering van Grip op grondstoffen, de beste dienstverlening oplevert tegen de
laagste prijs en de minste bestuurlijke drukte. Tenslotte is een procesafspraak
vastgelegd met betrekking tot het traject om te komen tot definitieve besluitvorming over
de governance van Avalex door de gemeenteraden voor 1 november 2018.
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