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Uitgangspunten voor de contractbespreking inzake afvalinzameling door HVC

Geachte raadsleden
Zoals u bekend heeft de gemeente Velsen een contract met de HVC voor het inzamelen van het
huishoudelijk afval. Op 1-1-2017 loopt dit contract af. In dit contract staat dat er vanaf 1-1-2015 gesprekken
zullen worden gevoerd om tot een contractverlenging te komen, om zodoende voor 1-1-2016 een besluit te
kunnen nemen om wel of niet met elkaar door te gaan. Indien de contractonderhandelingen niet tot een
bevredigend resultaat leiden is er nog voldoende tijd om een andere partij te vinden voor het ophalen van het
huishoudelijk afval in de gemeente Velsen.
Vanuit de gemeente bestaat een sterke behoefte om zo spoedig mogelijk te komen tot een ander contract
waardoor een aantal nadelen van het huidige contract opgeheven worden. Denk hierbij aan de 1500
huishoudens waar de gemeente Velsen wel voor betaalt, maar die in werkelijkheid niet gerealiseerd zijn.
HVC heeft aangegeven mee te willen werken om zo spoedig mogelijk op een nieuw contract over te gaan.
Hiermee ontstaat de mogelijkheid om bij een voorspoedige contractonderhandeling dus eerder dan 2017
over te gaan op een nieuw contract, bijvoorbeeld al met ingang van 2016 en kan voor Velsen een voordeel
opleveren.

De gemeente Velsen werkt op het gebied van afvalinzameling samen met de gemeenten Heemskerk en
Beverwijk in de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie (GR RU). De GR RU heeft afgelopen jaren namens
de drie gemeenten het bestuurlijk contact met HVC onderhouden over de uitvoeringsovereenkomst. In de
GR RU hebben de drie portefeuillehouders voor afvalinzameling zitting. Vanwege de afspraak in het contract
dat in 2015 met HVC gesprekken over contractverlenging zullen plaatsvinden heeft de GR RU al in 2014 een
gezamenlijk onderzoek laten uitvoeren naar de beste manier om te komen tot een nieuw contract voor de
afvalinzameling. Onderzocht zijn:



de voor- en nadelen van een aanbesteding waarbij meerdere marktpartijen mee kunnen dingen naar
het contract voor de afvalinzameling of directe gunning aan HVC.



of het juridisch is toegestaan om zonder aanbesteding een nieuw contract met de HVC af te sluiten.

Op basis van het inhoudelijk advies en het juridisch advies van Pot Jonker advocaten is de conclusie en het
advies van de GR RU dat voortzetten van de dienstverlening met HVC de beste optie is. Dit is juridisch ook
toegestaan. Belangrijke argumenten om met HVC verder te gaan zijn:

