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Collegevoorstel
Inleiding
In een brief van 15 december 2014 stelt raadslid meneer K. Musters van Gemeentebelangen vragen op
grond van artikel 61 Reglement van orde van de raad over het inzamelprotocol met de Afvalstoffendienst
‘s-Hertogenbosch.
Afweging
Het voorstel is om de gestelde vragen te beantwoorden met de bijgevoegde brief.
Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 13 januari 2015
besloten:
de vragen van raadslid K. Musters (Gemeentebelangen) over het inzamelprotocol met de Afvalstoffendienst
‘s-Hertogenbosch met bijgaande brief te beantwoorden.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven

2

001330750

Gemeentebelangen
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ONS KENMERK:
UW KENMERK:
UW BRIEF VAN:
BEHANDELD DOOR:
DOORKIESNUMMER:
E-MAILADRES:
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15 december 2014
Wilma Broeders
14073
info@heusden.nl
beantwoording art. 61 Rvo-vragen over inzamelprotocol Afvalstoffendienst

AANTAL BIJLAGEN:

13 januari 2015
13 januari 2015

DATUM:
VERZ.

Beste meneer Musters,
In antwoord op uw brief van 15 december 2014 vindt u hieronder de
beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over het inzamelprotocol met de
Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch.
Vraag 1
Waarom kan de samenwerking niet worden voortgezet op basis van een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst, m.a.w. waarom is er gekozen voor een
inzamelprotocol?
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Antwoord
Er is gekozen voor een inzamelprotocol omdat deze term beter de lading dekt van
de inhoud van het document. Het inzamelprotocol beschrijft de werkzaamheden
die de Afvalstoffendienst voor de gemeente Heusden uitvoert en de afspraken die
zijn gemaakt over onder andere werkwijze, registratie, rapportage, klachtenafhandeling, etcetera. Het inzamelprotocol dient feitelijk als samenwerkingsovereenkomst en wordt als bijlage toegevoegd aan de geldende
Gemeenschappelijke Regeling.
Vraag 2
Wat zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in het nieuwe inzamelprotocol
t.o.v. de samenwerkingsovereenkomst?
Antwoord
Het inzamelprotocol bevat geen aantallen, tijdsbesteding, uren, etcetera, meer.
Deze staan in de Dienstverleningsovereenkomst, die op uitvoeringsniveau is
ingericht. De Dienstverleningsovereenkomst wordt jaarlijks op ambtelijk niveau,
binnen de bestuurlijk vastgestelde budgettaire grenzen geactualiseerd. Op deze
manier zijn gegevens als aantallen, tijdsbesteding, uren, etcetera, die variabel zijn
en van jaar tot jaar (kleine) verschillen kunnen vertonen, eenvoudiger aan te
passen. Het inzamelprotocol bevat de algemene afspraken, ter uitvoering van de

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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Gemeenschappelijke Regeling, en moet bij een wijziging opnieuw bestuurlijk, door
ons, worden vastgesteld.
Vraag 3
De Gemeenschappelijke Regeling dateert uit 2000 en was bij ons al in de
vergetelheid geraakt. Waarom wordt deze regeling niet elk jaar opgenomen in de
paragraaf Verbonden partijen in begroting en jaarrekening zoals bij andere GR-en
wel gebeurt?
Antwoord
Onze gemeente maakt gebruik van de diensten van de Afvalstoffendienst van de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Wij hebben geen aandelen, noch een bestuurlijk
belang; daarom is het geen gemeenschappelijke regeling die opgenomen moet
worden in de paragraaf verbonden partijen.
Vraag 4
Wij hebben begrepen dat de inzameling afvalstoffen binnenkort ook onder het btwregime gaat vallen, waarschijnlijk op basis van de nieuwe wet Markt en Overheid.
Is dat juist en welke zijn de mogelijke gevolgen voor onze gemeente?
Antwoord
De wet Markt en Overheid regelt niet de btw-plichtigheid van een onderneming. De
Afvalstoffendienst brengt nu al btw bij ons in rekening. In dit opzicht verandert er
dus niets en zijn er geen (fiscale) gevolgen voor onze gemeente.

Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. J.T.A.J. van der Ven

drs. J. Hamming

Drunen, 15 december 2014
Aan het College van de gemeente Heusden
(via email griffie)

Betreft vragen art. 61 Reglement van Orde Inzamelprotocol Afvalstoffendienst

Geacht college,
Op 2 december jl. hebt u in uw collegevergadering besloten een inzamelprotocol afvalstoffen met de
Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch af te sluiten. Dit zgn. inzamelprotocol zou de inmiddels
verouderde samenwerkingsovereenkomst moeten vervangen. De Gemeenschappelijke Regeling die
er aan ten grondslag ligt is ongewijzigd gebleven. Op de website van de gemeente zijn er verder geen
onderliggende stukken bij genoemd collegebesluit te vinden.
Naar aanleiding van dit collegebesluit willen wij graag de volgende vragen aan u voorleggen.
1. Waarom kan de samenwerking niet worden voortgezet op basis van een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst, m.a.w. waarom is er gekozen voor een inzamelprotocol?
2. Wat zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in het nieuwe inzamelprotocol t.o.v. de
samenwerkingsovereenkomst?
3. De Gemeenschappelijk Regeling dateert uit 2000 en was bij ons al in de vergetelheid geraakt.
Waarom wordt deze regeling niet elk jaar opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen in
begroting en jaarrekening zoals bij andere GR-en wel gebeurt?
4. Wij hebben begrepen dat de inzameling afvalstoffen binnenkort ook onder het btw-regime
gaat vallen, waarschijnlijk op basis van de nieuwe wet Markt en Overheid. Is dat juist en
welke zijn de mogelijke gevolgen voor onze gemeente?

Met vriendelijke groet,
Kees Musters

