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Zaaknummer: Z/20/046902  

Documentnummer: 204021 

Datum: dinsdag 29 september 2020        verzonden: 29 september 2020 

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst Avalex 2021 

Bijlage(n): geen 

 

Geachte Raad, 

Tijdens de behandeling van de zienswijze op de ontwerpbegroting Avalex is de bijdrage van de 
gemeente Wassenaar aan Avalex aan de orde geweest. Uit de ontwerpbegroting Avalex 2021 en de 
daaraan gekoppelde meerjarenraming kwam het beeld naar voren dat de bijdrage van de 
Gemeente Wassenaar aan Avalex  zou gaan stijgen van € 3,6 (voorjaarsnota 2020) naar € 3,9 
miljoen. Dit bedrag is ook opgenomen in de kadernota.  
Sinds 2019 heeft Avalex een nieuwe afrekensystematiek. Hierbij wordt betaald voor de diensten, 
die worden afgenomen via een producten en dienstencatalogus (PDC). De uiteindelijke bijdrage van 
de gemeente Wassenaar aan Avalex hangt af van de producten en diensten die daadwerkelijk 
worden afgenomen  de inkomsten die Avalex genereert uit pinopbrengsten bij de milieustraten en 
de verkoop van grondstoffen. Uit de daadwerkelijke dienstverleningsovereenkomst voor 2021 blijkt 
echter dat de kosten voor Wassenaar aanzienlijk lager (€ 316.000) liggen dan de € 3,9 miljoen van 
de ontwerpbegroting Avalex.  

Wat is de oorzaak van deze “meevaller” ? 

In de ontwerpbegroting 2021 en de MJB 2022-2025 Avalex zijn alle kosten van Avalex opgeteld en 
verdeeld over de gemeenten. Hierbij is structureel geen rekening gehouden met de inkomsten uit 
de verkoop van grondstoffen en de inkomsten van het pinnen op de milieustraat. Dit bedraagt voor 
alle gemeenten gezamenlijk ongeveer € 1,5 miljoen. Hierdoor is het te verdelen bedrag over de 
diensten lager dan waarmee in de ontwerp begroting rekening werd gehouden. Voor Wassenaar 
betekent dit een verlaging van € 316.000. De  meerjarenraming zal daarom ook lager uitvallen dan 
in eerste instantie was voorzien. 
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De hierboven genoemde bedragen zullen in de meerjarenbegroting 2021-2024 worden verwerkt. 
De afvalstoffenheffing zal hierdoor in 2021 minder hoeven te stijgen dan voorzien (9,7% in plaats 
van 17,8%).    

Verschil met de DVO 2020 

De DVO 2021 valt (netto) € 20.000,- lager uit dan de DVO van 2020. Dit voordeel wordt o.a. 
veroorzaakt door het huis aan huis inzamelen van PMD en de ingeboekte reductie van de 
hoeveelheid restafval. Hierbij is rekening gehouden met een lagere opbrengst van grondstoffen en 
de stijging van de kosten op medewerkers en materiaal. 

Informatie tarieven Afvalstoffenheffing 

Uit de miniscan, die u heeft ontvangen bij de raadsinformatiebrief van 14 juli, blijkt dat de 
afvalstoffenheffing op een relatief hoog niveau ligt. De bijdrage aan Avalex wordt volledig 
doorberekend in de afvalstoffenheffing. Naast deze kosten vallen er nog meer kosten onder de 
afvalstoffenheffing. Zo zijn daar interne kosten, kosten voor toezicht en een deel van de kosten 
voor het legen van de prullenbakken. Wethouder Schokker heeft tijdens de behandeling van de 
kadernota toegezegd om hierover nader met de Raad in gesprek te gaan. In overleg met de griffie 
wordt hiertoe een overleg gepland.  

 

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. 

 


