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Aanbesteding afvalinzameling en kolkenreiniging
INHOUD VOORSTEL
1. Instemmen met de kaders waarbinnen de aanbesteding zal plaatsvinden
2. Instemmen met het vrijgeven van het bestek voor publicatie
1 Wat is de aanleiding?
Het huidige contact voor de grondstoffeninzameling (incl. rattenbestrijding) eindigt op 31
december 2017. De gemeente zal via een Europese aanbesteding de nieuwe opdracht in de markt
moeten zetten. De vakafdeling heeft bureau De Afvalspiegel ingehuurd om het bestek op te stellen
en het proces van Europese aanbesteding te begeleiden.
Het bestek is gereed voor publicatie. Het bestek bestaat uit twee delen: een algemeen deel met
het kader van de aanbesteding en een specifiek ( technisch ) deel met een omschrijving van de uit
te voeren werkzaamheden.
Het bestek bestaat uit 2 percelen. Perceel I is de afvalinzameling en perceel 2 is kolkenreiniging.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Algemene inkoopvoorwaarden gemeente
Rheden Gids proportionaliteit
Richtlijn 2014/24
Aanbestedingswet
2012
Beleidsnota Inkoop en aanbesteden 2013
Het huidige inzamelsysteem en de door de Raad gewenste frequentie van inzameling (3wekelijks voor restafval, 2-wekelijks voor GFT en PMD, maandelijks voor oud papier)
Raadsbesluit dd. 21 februari 2017 Grondstoffen- Keuze toekomstig inzamelsysteem
3 Wat willen wij bereiken?
Via het bestek wordt de opdracht voor de afvalinzameling in de markt gezet. De opdracht bestaat uit
het voortzetten van de huidige wijze van inzameling, waarbij het restafval 3-wekelijks in plaats van 2wekelijks wordt ingezameld.
Onderdeel van het aanbestedingsproces is dat de inschrijver een plan van aanpak moet indienen dat
minimaal de volgende onderdelen moet bevatten:
•
•

•

•

de visie van de inschrijver op de verbetering(smogelijkheden) van de afvalscheiding binnen
de bestaande inzamelstructuur (aanwezige inzamelmiddelen en inzamelfrequenties)
op welke wijze invulling wordt gegeven aan communicatie en welk effect dit heeft op het
scheidingsresultaat. Kosten zijn voor opdrachtnemer tenzij expliciet aangegeven wordt dat dit
niet het geval is.
op welke wijze invulling wordt gegeven aan het administratief en fysiek beheer van de
inzamelmiddelen, alsmede het datamanagement (container- en datamanagement-applicatie)
en de inrichting van de servicelijn en het digitaal loket.
de visie van de inschrijver op de inschakeling van mensen met een afstand tot de

•

arbeidsmarkt bij de afvalinzameling- en verwerking
de eventuele samenwerking met lokale/regionale partijen

De nieuwe opdracht heeft een looptijd van 4 jaar (einddatum 31 december 2021), met de
mogelijkheid van verlenging met 2 keer 2 jaar. De keuze voor een looptijd van 4 jaar geeft de
mogelijkheid om in begin 2020 de scheidingsresultaten te evalueren en, bij een
scheidingsresultaat lager van 75%, te kijken welke wijziging in het systeem gewenst is. Door in
deze aanbesteding de visie van de inschrijver op de verbetering(smogelijkheden) voor 50% te
laten meewegen gaan we er van uit dat inschrijver aan de voorkant nadenkt hoe en op welke
manier hij richting het scheidingspercentage van 75% denkt te komen waarmee een verbetering
niet gelijk tot een contractwijziging hoeft te leiden. Mocht er onverhoopt toch een wijziging
noodzakelijk zijn dan betekent dit per definitie een contractwijziging. Hier geldt natuurlijk dat we
als opdrachtgever dan eerst in beeld laten brengen of en zo ja hoe groot de financiële
consequentie is en op basis daarvan de raad een besluit te laten nemen.
Indien we deze wijziging, om wat voor reden ook, niet willen doorvoeren betekent dit dat we de
tweede helft van 2020 gaan benutten om een nieuw bestek te maken om deze vervolgens rond
april 2021 te publiceren zodat het nieuwe contract per 1 januari 2022 kan in gaan.

4 Wat gaan wij ervoor doen?
In het bestek / de aanbesteding worden de volgende kaders als volgt ingevuld:
Duurzaamheid
De inschrijving wordt beoordeeld op CO2-uitstoot van het materieel. Er wordt een minimale eis van
Euro 5-motoren gesteld en motoren die minder CO2 uitstoten (EEV, Euro 6, groen gas, electrisch)
worden beter beoordeeld.
Circulariteit
De opdracht betreft een dienst die redelijk vast omlijnd is: het door de gemeente gewenste
inzamelsysteem wordt aan de inschrijver voorgeschreven. Hierdoor is het niet mogelijk om
op voorhand invulling te geven aan circulariteit.
De inschrijver wordt gevraagd/uitgedaagd om in een Plan van Aanpak mee te denken over
verbeteringen van het scheidingsrendement en/of invulling te geven aan de inzet van mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt.
SROI
Het huidige beleidskader van SROI wordt gevolgd.
De gemeente Rheden heeft als eis dat minimaal 5 % van het aandeel loonsom in de totale
aanneemsom wordt gereserveerd voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In het plan van
aanpak moet de inschrijver minimaal ingaan op de volgende onderwerpen:
aantal en vanuit welke doelgroep in te zetten mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt bovenop de eis;
functies/ taken waarvoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet;
noodzakelijke kennis en kunde/ scholing van deze mensen om werkzaamheden
‘zelf- standig’ te kunnen uitvoeren.
De Beste Prijs Kwaliteit Verhouding
De keuze voor de nieuwe contractpartij wordt gemaakt op basis van de Beste Prijs
Kwaliteit Verhouding waarbij de volgende wegingsfactoren worden gehanteerd:
Afvalinzameling
Gunningcriterium
Prijs
Duurzaamheid (emissie)
Plan van aanpak
Totaal

Maximum aantal te
behalen punten
40
10
50
100

Kolkenreiniging
Gunningcriterium
Prijs
Plan van aanpak
Totaal

Maximum aantal te
behalen punten
60
40
100

Centrale aanspreekpunt tijdens de aanbesteding is het bureau De Afvalspiegel.
Door een werkgroep wordt het Plan van Aanpak beoordeeld. Op basis van de totale afweging van
de inschrijvingen wordt door De Afvalspiegel een gunningsadvies gegeven.
Ten behoeve van de definitieve gunning wordt op basis van het gunningsadvies een B&W-voorstel
gemaakt om in te stemmen met de gunning aan de partij met de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding.
5 Wat gaat het kosten?
De aanbesteding levert nieuwe eenheidsprijzen op voor de afvalinzameling. Deze nieuwe prijzen
zullen worden doorberekend in de afvalstoffenheffing 2018.
Op dit moment is nog niet aan te geven of de nieuwe kosten voor inzameling hoger of lager zullen
liggen dan het huidige budget.
6 Wat zijn de risico’s?
Er zijn de ‘standaard risico’s die gelden bij een Europeese aanbesteding voor afvalinzameling en
kolkenreiniging zoals andere contactpartner met andere werkwijze, marktconforme prijs die hoger ligt
dan het huidige niveau en een eventueel bezwaar tegen gunning. In het laatste geval wordt de
voorbereidingstijd voor de nieuwe contractpartner korter of zal (in het uiterste geval) een nieuwe
aanbesteding nodig zijn..
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
n.v.t.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Voor de aanbesteding wordt gecommuniceerd via het officiële kanaal www.tenderned.nl.
In het najaar wordt gecommuniceerd over de wijzigingen in het inzamelsysteem per 1 januari 2018.
Deze communicatie wordt in overleg met de nieuwe contractpartij uitgevoerd.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
n.v.t.
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