
OP NAAR DE  

NV BAR-AFVALBEHEER 

  

Raadspresentatie 25 augustus 2015 



Programma 

 Welkom  (wethouder Jan Backbier, gemeente Albrandswaard als 
voorzittende gemeente 2015) 

 Voorstellen collega aandeelhouders 

 Welkom op de locatie 

 Kennismaking met het personeel (gelegenheid tot het stellen van vragen) 

 Presentatie totstandkoming NV BAR-afvalbeheer  

(Hans van den Brule) 

 Voorgeschiedenis 

 Bedrijfsplan 

 Rondgang over het terrein Nijverheidsweg  

 Rondleiding over het terrein en de milieustraat 

 Eten en drankje ter afsluiting 

 Kennismaking met het projectteam 



Vertrekpunt  

 Doel: Gezamenlijk overheidsbedrijf afvalinzameling 

en beheer; operationeel op 1 januari 2016. 

 Colleges geven duidelijke uitgangspunten mee. 

 Colleges zijn opdrachtgever. 

 BAR-organisatie is partner en “familie”. 

 Afvalinzameling staat centraal maar een eigen 

bedrijf is meer dan vrachtwagens en containers. 

Mens en maatschappij zijn belangrijke pijlers. 



Uitgangspunten 

1. De inzameling van huishoudelijk afval wordt gegarandeerd.  

2. De onderneming voldoet aan alle wettelijke vereisten. 

3. De gemeenten houden regie op beleidskeuzen. 

4. De onderneming staat voor goed werkgeverschap. 

5. De onderneming beperkt de kosten. 

6. De onderneming heeft een transparante financiële structuur. 

7. De onderneming is toekomstbestendig. 

8. De onderneming is klantvriendelijk. 

9. De onderneming werkt duurzaam. 

10. De onderneming werkt samen met lokale partners. 



De toekomst van afval 

Onderwerpen van de presentatie 

1. Vertreksituatie; Ridderkerk, Barendrecht en 
Albrandswaard 

2. Herbezinning 

3. Analyse 

4. Inrichting 

5. Bedrijfsmiddelen 

6. Financiën 

7. Gevolgen voor burgers 

 

 

 



Organisatie (1) 

 Directeur NV is een dubbelfunctie met directeur B&O.  

 Verantwoordelijk voor uitvoering contracten met gemeenten. 

 Legt verantwoording af aan de aandeelhouders.  

 Zorgt voor aansluiting in beleid en uitvoering van BAR-

organisatie en de NV.  

 Directeur wordt Hans van den Brule. 

 Werkwijze wordt na een jaar geëvalueerd.  



Organisatie (2) 

Dubbelfunctie directeur beheer en onderhoud 

 Kwartiermaker. 

 Zorgvuldige implementatie. 

 Vormgeven samenwerking tussen de BAR-organisatie en 

de NV. 

 Borgen van de service aan de colleges op strategisch 

niveau. 

 Borgen van werk en uitdagingen voor de BAR en 

gemeenten op verbindende thema’s en personeel. 

 



Afkortingen 

 HHA:  Huishoudelijk afval 

 AAS:  Afvalaanbiedstation 

 VGW: Van Gansewinkel (overheidsdiensten) 

 NV MAR: Naamloze Vennootschap Milieuservices AVR- 

  Ridderkerk 

 B&O: Beheer & Onderhoud 

 GR:  Gemeenschappelijke Regeling  



Afvalinzameling en -beheer 

NV BAR Afvalbeheer 

AAS 

Londen;  
Barendrecht 

Nijverheidsweg; 
Albrandswaard 

Afvalinzameling  

(huis aan huis of verzamelcontainers) 

Restafval GFT Plastic (PMD) Oud papier Glas 
Grof vuil en 

metaal 



De allerbeste afvalinzameling 



Vertreksituatie Ridderkerk 

 Ridderkerk heeft een eigen NV; een zgn overheids-NV. De 
gemeente is enig aandeelhouder van de NV MAR. 

 Voorheen was de NV een samenwerking met AVR; later VGWO. 

 VGWO voert alle management en ondersteunende taken uit.  

 De NV heeft veel mensen en voertuigen om ‘lean’ te zijn.  

 De NV (uit naam van VGW) voert mede daarom werkzaamheden 
uit voor Barendrecht. 

 De NV huurt een pand aan de Touwslagerstraat door gedwongen 
vertrek uit de werf PC Hooftstraat (milieuvergunning). In 2014 
verhuisd de NV naar de Nijverheidsweg. 

 AAS Ridderkerk: Inkooprelatie met HVC tot 2022; daardoor door 
NV MAR. Sinds vertrek uit PC Hooftstraat in 2005 in Hendrik-Ido-
Ambacht.  

 De samenwerking met VGWO is beëindigd. 

 

 

 



Vertreksituatie Barendrecht 

 Barendrecht heeft geen eigen afvalinzameling. 

 In 2007 is de inzameling aanbesteed. Naast SITA en VGW 

schrijven alleen overheidsbedrijven in. 

 VGW huurt de NV MAR in. Hierdoor een gunstig tarief. 

 Verlenging van het contract mocht per 1-1-2015 niet meer. Nu 

een rechtstreekse opdracht aan NV MAR tot 31-12-2015.  

 Eigen AAS bij de werf Londen. 

 Barendrecht laat het AAS exploiteren door de BAR-organisatie 

(B&O).  

 

 

 



Vertreksituatie Albrandswaard 

 Albrandswaard verzorgt de afvalinzameling zelf. Per 1-1-

2014 de BAR-organisatie. Door vacaturestop bijna alle 

personeel van een externe aannemer.  

 Per 1-1-2015 is de inzameling ondergebracht bij de NV MAR. 

 Eigen AAS bij de werf Nijverheidsweg. 

 Albrandswaard laat het AAS exploiteren door de BAR-

organisatie (B&O).  

 

 

 

 



Vertreksituatie; Begint in 2015 

 De NV MAR verzorgd HHA voor drie gemeenten.  

 Barendrecht en Albrandswaard hebben een alleenrecht-

constructie; maar dat volstaat juridisch niet. 

 Ridderkerk is enige eigenaar van een BAR-bedrijf. VGW leidt 

dit bedrijf, inclusief de administratie. 

 B&O verzorgt AAS-taken voor Barendrecht en Albrandswaard. 

Dat is inclusief de administratie. 

 NV MAR is verhuist naar de Nijverheidsweg om geld te 

besparen voor de gemeenten (inhuizen bij BAR-organisatie). 



Herbezinning; de aanleiding 

 Contract aanbesteding VGW met Barendrecht liep af op 1-1-2015. 
Het contract met NV MAR loopt tot 1-1-2016 

 Albrandswaard liet een extern onderzoek (active professionals) 
doen naar de toekomst van de afvalinzameling. De inzameling 
wordt als gevolg bij de NV MAR ondergebracht. 

 Ridderkerk had contract VGW al jaren geleden opgezegd in 
afwachting van een beslissing over de toekomst.  

 De drie gemeenten wilden weten of gezamenlijk optrekken 
voordelen had.  

 Wet Markt & Overheid: Je mag alleen gebruik maken van een 
overheidsbedrijf als je invloed kunt uitoefenen op dit bedrijf. 

 Wet VpB: Sommige taken worden belastingplichtig bij uitbesteding.  

 De NV MAR van de gemeente Ridderkerk is een overheidsbedrijf 
maar lift mee op particuliere contracten.  

 

 

 



Herbezinning; marktanalyse 

 Er zijn maar twee commerciële aanbieders op de regionale 

markt: VGW en SITA.  

 De overheidsbedrijven die in Barendrecht inschreven mogen 

niet meer meedoen door gewijzigde Europese regels.  

 Landelijke tendens naar deprivatisering. Steeds meer GR-en 

en overheids-NV’s; afnemende inzet van extern management.  

 In onze regio overal overheidsbedrijven: ROTEB, IRADO, RAD, 

Waardlanden, REINIS, NV MAK, HVC. Uitzondering: Capelle 

a/d IJssel. 



Herbezinning; waarom overheids-NV? 

 Gescheiden personele situatie. Werken met een andere cao. 

 Risico’s in een aparte entiteit ondergebracht. Echter: 

spanningsveld met behoorlijk bestuur in geval van faillissement.  

 Focus op efficiëntie; bedrijfsmatige inrichting. 

 Aandelen zijn verhandelbaar: flexibeler in de toekomst. De 

markt is instabiel. 

 Goede ervaringen in Ridderkerk. 

 



Conclusie herbezinning 

Marktanalyse en advies van ActiveProfessionals 

 Onzekerheid bij commerciële marktpartijen is te groot. 

 Prestaties van overheidsbedrijven zijn doorgaans erg goed. 

 Sluit aan bij bestaande overheids-NV. IRADO en NV MAR 

passen het meest bij de behoefte van Albrandswaard. 

 Kies voor NV MAR, maar pas wel de juridische basis aan: 

deelneming aan de NV (Wet M&O).   

 



Analyse; eigen overheids-NV 

 De NV MAR en de BAR-organisatie hebben alle taken al in 

huis: 

 Personeel & materieel inzameling bij NV MAR. 

 Administratiekennis bij NV MAR en BAR-organisatie. 

 Werf Nijverheidsweg is beschikbaar. 

 Personeel & materieel AAS bij BAR-organisatie. 

 Kennis ICT, HRM, FIN beschikbaar bij BAR-organisatie.  

 De uitdaging is het overzetten van alle systemen, contracten en 

vergunningen van VGW en NV MAR naar de nieuwe NV BAR-

afvalbeheer.  



Naar de NV BAR-Afvalbeheer 

 Analyse toont aan dat een eigen overheids-NV 

haalbaar en efficiënt is. 

 Obv de uitgangspunten wordt een bedrijfsplan 

geformuleerd en de bestuurlijke besluitvorming 

opgestart. 

 Oprichting van de NV kan bij een positieve 

bestuurlijke behandeling op 21 september 2015 



Inrichting; bedrijfsplan 

 De aandeelhouders zijn verantwoordelijk voor het bedrijfsplan. 

 Basis de10 uitgangpunten. Niet alleen de focus op de kosten.  

 Kostenverdeling tussen gemeenten op basis van werkelijke 

inzet; niet historisch.  

 Overdracht van alle uitvoerende werkzaamheden op afval 

naar een nieuwe NV: beleidsvorming, projecten, administratie 

en inzameling. 

 Alle uitvoerende contracten naar de NV: onderaannemers.  

 Contractbeheer afvalverwerking door de NV, maar kosten bij 

de gemeenten.  

 

 



Inrichting; basisprincipe (1) 

Basisprincipe afvalinzameling 

Kosten Milieu

Service 

Afvaldriehoek

NV BAR 



Inrichting; basisprincipe (2) 

 Alle beleidsbepaling en de inning van afvalstoffenheffing 

blijven een bevoegdheid van raden en colleges. 

 Hoogste orgaan is de aandeelhoudersvergadering (AVA). 

 Zoveel mogelijk aansluiting bij de BAR-organisatie. Dat is 

efficiënt en voorkomt verschillen voor personeel.  

 De NV ontzorgt de gemeenten voor de portefeuille afval en 

de wettelijke taak van de afvalinzameling. 



Inrichting; nieuwe organisatie 

Dubbelfunctie; directeur 

beheer en onderhoud 



Inrichting; eigenaren 

 De gemeente is eigenaar vertegenwoordigd door de 
aandeelhouders. 

 Verdeling aandelenpakket is gelijk. Hierdoor is het 
stemrecht van elke gemeente gelijk. 

 Raden worden geïnformeerd zoals vastgelegd in 
procedures rondom verbonden partijen. 

 Wethouders afval vormen de AVA; Dirk Vermaat, 
Marten Japenga en Jan Backbier.  

 AVA stelt begrotingen, bedrijfsplan, jaarrekening vast 
en stelt de directeur aan.  

 Aandeelhouders worden ondersteund door een 
accounthouder bij domein Ruimte. 

 



Inrichting; organisatie (1) 

 Afdeling Beleid & Projecten 

 Voorbereiden beleidsvoorstellen voor de gemeenten. 

 Zorgdragen voor voorstellen over afvalinzameling en 

afvalscheiding. 

 Zorgdragen voor communicatie over afval. 

 Zorgdragen voor opstellen van begrotingen (P&C) en 

bedrijfsplan. 

 Zorgdragen voor contractbeheer en aanbestedingen 

afvalverwerking.  

 Afdelingshoofd wordt John Keus. 

 



Inrichting; organisatie (2) 

 Afdeling Uitvoering 

 Zorgdragen voor planning van de inzameling. 

 Zorgdragen voor de daadwerkelijke inzameling. 

 Beheer van de afvalaanbiedstations. 

 Klachten en meldingen over de feitelijke uitvoering. 

 Verzorgen van de afvaladministratie. 

 (Klein) onderhoud aan voertuigen en materieel. 

 Afdelingshoofd wordt Cees Maaskant. 

 



Personeelszaken 

 Management wordt tot evaluatie maximaal flexibel gehouden.  

 NV is aangesloten bij cao Afval & Milieu. Deze cao valt ook 
onder ABP.  

 Medewerkers BAR-organisatie worden gedetacheerd; tenzij zij 
(vrijwillig) in dienst willen treden van de NV. 

 Afspraken over detacheringswijze worden gemaakt met 
medezeggenschap BAR-organisatie. 

 Regelingen moeten door NV worden vastgesteld. Om 
verschillen tussen personeel te beperken zijn BAR-organisatie 
regelingen het vertrekpunt. 

 Aandeel inhuurkrachten (Olympia) wordt verlaagd. Meer 
eigen personeel.  



Bedrijfsmiddelen en materieel 

 De NV huurt de werf Nijverheidsweg van de BAR-organisatie 

tegen werkelijke kosten. 

 Alle voertuigen gaan naar een leasemaatschappij. 

 Terreinen en buitenbakken ondergrondse containers (onroerend 

goederen) blijven bij de gemeenten. 

 Binnenbakken en minicontainers (roerende goederen) naar de 

NV.  

 BAR-organisatie levert diensten en bedrijfsmiddelen (computer, 

meubilair, telefoons) via een dienstverleningsovereenkomst.   

 



Financiën 

 Meeste budgetschommelingen komen voort uit 

verwerkingstarieven. Deze blijven bij de gemeenten.  

 Budgettair neutrale operatie.  

 Vooral veel overboekingen en nieuwe contracten.  

 Efficiëntiewinst na 2016 moet o.a. komen uit andere inzet 

personeel over gemeenten en tussen AAS en HHA.  



Gevolgen voor burgers 

 Geen. Beleid verandert niet door deze verandering.  

 Communicatie naar burgers vanuit de drie gemeenten en niet 

vanuit de NV. Geen profilering van de NV als zelfstandige 

organisatie (verschil IRADO, RAD en Waardlanden). 

 Personeel en materieel heeft dezelfde uitstraling als B&O. 

 Vragen, klachten en meldingen gaan via KCC van BAR-

organisatie.  



Te ondernemen acties 

 Regelen één administratie voor NV. 

 Overzetten NV MAR van netwerk VGW naar BAR. 

 Regelen nieuwe telefoons etc. voor NV MAR-personeel. 

 Opstellen detacheringscontracten. 

 Inrichten financiële administratie en DIV, salarisadministratie voor 
nieuwe medewerkers, onder nieuwe cao. 

 Inrichten en vaststellen alle regelingen in de herfst. 

 Implementeren alle regelingen voor 2016. 

 Overname van materieel en contracten A&M en NV MAR. 

 Zorgdragen voor goede relatie met andere overheidspartijen. Met 
name IRADO en ROTEB zijn erg coöperatief.  

 Liquideren van de NV MAR. 

 



Bestuurlijke acties 

 Vaststellen besluit tot oprichting overheids-NV door 

gemeenteraden in september. 

 Feitelijk oprichten van de NV. 

 Vaststellen alle regelingen en mandaten door AVA. 

 Vaststellen van bedrijfsplan en begroting door AVA. 

 

  



Risico’s 

 Beperkt: Immers alle taken worden nu door NV MAR en B&O 

uitgevoerd. Echter: 

 Juridische basis is twijfelachtig. 

 NV MAR moet BAR-organisatie gaan inhuren voor 

management ipv VGW. 

 Niet op tijd klaar zijn van alle omzettingen van VGW naar 

NV.   

 Aanloopkosten zijn hoger dan verwacht. 

 Problemen in de overgang van ICT en KCC van VGW naar 

BAR-organisatie kunnen merkbaar zijn voor burgers.  

 



Ambities 

 Gemeenten begeleiden naar minder (rest)afval.  

 Vergroten efficiëntie. 

 Zeer betrouwbare continuïteit voor burgers. 

 Werken als maatschappelijke partner.  

 Goed werkgeverschap. Voldoende eigen personeel en 

garantiebanen.    


