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H. Blok
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gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:
Ontbinden van de gemeenschappelijk regeling met de Milieudienst Groningen
voor de inzameling van huishoudelijk afval en deze om te zetten in een
Dienstverleningsovereenkomst
Voorgestelde besluit:
1 de bestaande gemeenschappelijke regeling voor de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen tussen de gemeenten Groningen en Winsum te
ontbinden
2 het college van Burgemeester en wethouders opdracht te geven een
dienstverleningsovereenkomst met de milieudienst Groningen te sluiten.
Inleiding:
De gemeente Winsum laat de huisvuilinzameling uitvoeren door de Milieudienst
Groningen door middel van een gemeenschappelijke regeling (GR). Deze GR is
een GR zonder bestuur.
De Belastingdienst heeft geconstateerd dat deze werkwijze niet in overeenkomst
is met de Handelsregisterwet en heeft daarom aangedrongen op het omzetten
van deze GR in een dienstverleningsovereenkomst (DVO).
De raad is bevoegd tot ontbinden van een GR.
In 2013 is voor de invoering van diftar bekeken op welke manier dit moest
worden vastgelegd. Besloten is toen om deze nieuwe voorwaarden en tarieven
op te nemen in een bijlage bij de GR tussen de beide gemeenten. Ook is in deze
bijlage al vooruitgelopen op de inzameling met afzetcontainers die ingegaan is in
2014.
De voorgestelde DVO bevat dezelfde voorwaarden en tarieven (geïndexeerd naar
2015) als de bijlage bij de GR van 2013. Met één uitzondering: het tarief per
huishouden valt iets hoger uit doordat er nog in bepaalde delen van de gemeente
met een achterlader moet worden gereden.
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Het inzamelen met afzetcontainers is in juli 2014 ingevoerd. Hierdoor zijn de
tarieven gedaald, maar er moet nog voor een aantal uren een achterlader worden
ingezet waarmee in de oorspronkelijke regeling geen rekening was gehouden.
Een achterlader is duurder omdat daarop met twee man personeel moet worden
gereden, in plaats van één persoon voor de zijlader.

Bijlagen:
oorspronkelijke GR tussen gemeente Winsum en milieudienst Groningen
1993
en overigens
bijlage bij de GR uit 2013
concept DVO tussen de gemeente Winsum en milieudienst Groningen
Deze bijlagen bevatten bedrijfsgevoelige informatie en zijn vertrouwelijk. De
bijlagen liggen ter inzage in de fractiekamer.
Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer: 13
Vergadering: 10 november 2015
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:

1 de bestaande gemeenschappelijke regeling voor de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen tussen de gemeenten Groningen en Winsum
te ontbinden
2 het college van Burgemeester en wethouders opdracht te geven een
dienstverleningsovereenkomst met de milieudienst Groningen te sluiten.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 10 november 2015.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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