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Geachte Raad, 

Het afgelopen jaar bent u als raad betrokken geweest bij een aantal belangrijke keuzes binnen de 
Gemeenschappelijke Regeling van het Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex. Dit betrof de volgende 
drie zaken: 

1. Bestuursvorm van Avalex. 
2. Toetreden van Avalex bij HVC; 

3. Dienstverleningsovereenkomst 2022; 

 
Via deze informatiebrief willen we u nader informeren over deze onderwerpen. 

AD 1. Bestuursvorm van Avalex (bijlage 1 en 2) 

De bestuursvorm van Avalex bestaat sinds 15 februari 2018 uit een zogenaamde  Bedrijfsvoering 
organisatie BVO. In 2019 heeft er een uitgebreide discussie plaatsgevonden, zowel binnen het 
bestuur van Avalex als met de Raden, of er nog een verdere doorontwikkeling van de BVO 
structuur naar bijvoorbeeld een BV zou moeten plaatsvinden. Het Bestuur heeft hier, mede op 
basis van de ontvangen wensen bedenkingen, destijds niet toe besloten. Wel werd afgesproken dat 

aan het einde van de huidige bestuursperiode – in het najaar van 2021 – zou worden bezien of de 
huidige vorm functioneert en deze aanpassing behoeft. Binnen het bestuur van Avalex is hier 
uitgebreid naar gekeken via onder meer een benchmarkstudie. U kunt via bijgevoegde 
informatiebrief van het bestuur van Avalex gedetailleerd kennis nemen van de uitkomsten. 

De hoofdconclusie luidt dat de prestaties van Avalex, zowel inhoudelijk de dienstverlening als 

financieel op orde zijn. Ook wordt Avalex op een zakelijke en professionele wijze bestuurd.  Tot slot 
heeft de huidige bestuursvorm nauwere samenwerking zoals met HVC niet in de weg gestaan. Het 
Bestuur van Avalex heeft in zijn vergadering van 17 december 2021 tegen deze achtergrond dan 
ook besloten dat de huidige bestuursvorm voorlopig ongewijzigd zal blijven. Avalex blijft een BVO.  

Het college is zich er van bewust dat deze discussie over de governance van Avalex de bijzondere 
aandacht van de Raad geniet. Zo is op 8 juni 2020 in een motie (Nr.109) de overweging 
opgenomen om ook te kijken naar andere governance modellen, zoals een inkooporganisatie, die 
de afvalinzameling aan marktpartijen zou uitbesteden. Daarnaast is in de commissievergadering 
van eind september het belang van nadere betrokkenheid van de Raden bij het vervolg van de 
discussie over de governance aan de orde gesteld. Beide zaken, zowel de mogelijkheid van een 
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inkooporganisatie, als de betrokkenheid van de Raad bij het vervolg, zijn door de wethouder in het 

bestuur van Avalex aan de orde gesteld.  

Er bestaat op dit moment geen steun binnen het bestuur van Avalex voor de omvorming van 
Avalex tot een inkooporganisatie. Gelukkig bestaat er wel steun, conform uw wens, om het 
onderwerp van de governance op de agenda te laten staan. Dit gebeurt via de aanstaande 

evaluatie van de GR in 2024. Consultatie van de raden zal expliciet onderdeel uitmaken van deze 
evaluatie. Naar verwachting zal dit proces worden voorbereid in de tweede helft van 2022 en in 
2023 daadwerkelijk plaatsvinden. Wij zullen in de tussentijd het onderwerp van de governance 
blijven agenderen in het bestuur van Avalex 

Tot slot is het college blij te kunnen constateren dat het meest recente klantonderzoek van Avalex 

een positief beeld laat zien. Zowel voor wat betreft de gerealiseerde dienstverlening, als ook een 
afname van het aantal meldingen. De recente uitkomsten voor 2021 geven een score van 7.4 voor 
de dienstverlening aan alle Avalex-gemeenten gezamenlijk. Wassenaar bevindt zich precies op dit 
gemiddelde. 

AD 2. Toetreden van Avalex bij HVC (Bijlage 3, 4, 5 en 6) 

In de raadsvergadering van 11 maart 2021 heeft de Wassenaarse raad ingestemd met de 
toetreding van Avalex tot HVC. Via de wensen en bedenkingen procedure heeft u hier wel een paar 
voorwaarden aan gekoppeld (Amendement 71) Samen met de andere deelnemers zijn de wensen 
en bedenkingen in het bestuur van Avalex besproken. In een raadsinformatiebrief van 6 april ben u 

reeds geïnformeerd over de wijze waarop de wensen en bedenkingen van alle deelnemers zijn 
opgenomen in de besprekingen met HVC. Naast de wensen en bedenkingen is er een motie (143) 
van de fractie Mulder aangenomen waarin u alle officiële documenten wenst te ontvangen. In de 
bijlage 3, 4 en 5 treft u deze stukken aan. 

Een belangrijke wens van de Wassenaarse Raad betrof de mogelijkheid van een exit regeling, zodat 
de inbesteding in HVC ook weer zou kunnen worden omgedraaid. Dit is door de wethouder 
nadrukkelijk aan de orde gesteld. We zijn dan ook blij dat er inmiddels een exit regeling is 
opgenomen.  

Zoals eerder gemeld is de toetreding van Avalex tot HVC medio 2021 al notarieel bekrachtigd. Dit 

betekent dat ook de eerste garantstellingsprovisie reeds is ontvangen. Voor Wassenaar gaat dit om 
extra inkomsten van circa EUR 25 duizend.  

AD 3. Dienstverleningsovereenkomst 2022  

Op 13 juli 2021 heeft u middels amendement 85 uw wensen en bedenkingen aangegeven bij de te 
kiezen inzamelvariant voor 2022. In informatiebrieven van 11 oktober en 16 november bent u 
uitbreid geïnformeerd over de wijze waarop het college voortvarend aan de slag is gegaan met dit 
amendement. We geven hieronder de laatste stand van zaken:  
 
Communicatie 

 
Belangrijkste wijziging is dat het restafval en het PMD vanaf 1 januari 2022 weer gezamenlijk zal 
worden opgehaald. Wekelijks en via de eigen grijze minicontainer. Afgelopen 6 december bent u 
geïnformeerd over de communicatie aan de inwoners. Alle inwoners van Wassenaar hebben in de 

week van 18 december een brief ontvangen met daarin twee stickers. Er is ook gecommuniceerd 
via de  Wassenaarse Krant en de sociale media. De komende periode zullen er nog verschillende 

uitingen via sociale media de inwoners bereiken. Tevens zal de communicatie in het Engels worden 
opgenomen waardoor ook anders talige de informatie tot zich kunnen nemen. 

Ook is er met het aannemen van het amendement een keuze gemaakt om het GFT alternerend in 
te gaan zamelen en de zomerroute, waarbij wekelijks het GFT werd ingezameld, te laten vervallen. 
Hierover zullen de inwoners vanaf half februari geïnformeerd gaan worden. Daarbij zal tevens 

nadrukkelijk de aandacht gevestigd worden op het keukenafval. Dit mag immers bij het GFT om op 
die manier de hoeveelheid restafval te verminderen. Ook bij de hoogbouw zullen vanaf half maart 
inzamelmiddelen beschikbaar zijn om ook daar het keukenafval (etensresten) apart in te zamelen. 
Dit verloopt conform planning.  
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Financieel 
 
In de informatiebrief van 11 oktober is naast een financieel overzicht ook een actieplan 
opgenomen. In de onderstaande tabel 1 treft u de huidige financiële stand van zaken aan. Hieruit 

blijkt dat de begrote posten toereikend zijn. De precieze financiële verwerking vindt plaats via de 
voorjaarsnota. In tabel 2 treft u de stand van zaken met betrekking tot het actieplan. We liggen 
hier volledig op planning.  

  
Tabel 1 

 
Tabel 2 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


