
Bijlage 

Toetsing aan de uitgangspunten 
 
1. De inzameling van huishoudelijk afval wordt gegarandeerd.  

Via eigenaarschap en opdrachtgeverschap is de gemeente verzekerd van invloed en continuïteit 
van de afvalinzameling door de NV. Medewerkers en materieel van de NV MAR worden 
overgenomen. Ook het materieel voor afvalbeheer van de BAR-organisatie wordt overgenomen 
door de NV en ingezet voor de uitvoering van de afvaltaak BAR-Afvalbeheer. 

2. De onderneming voldoet aan alle wettelijke vereisten. 
Door het oprichten van een gezamenlijke overheids-NV kunnen de drie gemeenten aan de eisen 
voldoen. Hiermee worden de risico’s op het gebied van de wet M&O, Inkoop en de VpB 
vermeden. 

3. De gemeenten houden regie op beleidskeuzen. 
De NV BAR-Afvalbeheer levert maatwerk aan de drie gemeenten. De NV is ingericht op 
verschillen in de taakuitvoering voor de drie gemeenten, vanwege verschillen in beleid, inzameling 
van afvalstromen, inzamelmethoden en gewenste service tussen de gemeenten. 

4. De onderneming staat voor goed werkgeverschap. 

In het bedrijfsplan is rekening gehouden met meer vaste werkplekken dan in de huidige situatie bij 
de NV MAR. Daarnaast is budget gereserveerd voor werkstagaires en werkervaringsplekken. 

5. De onderneming beperkt de kosten. 
De verandering van de huidige situatie naar een nieuwe NV staat onder hoge tijdsdruk. Hierdoor 
is het niet haalbaar gebleken efficiencyvoorstellen en beleidswijzigingen nu al mee te nemen. De 
samenwerking in de NV biedt echter meer dan voorheen kansen voor optimalisatie van de 
inzameling: het anders plannen en inzetten van mensen en materieel. Vooral de inzet van mensen 
en materieel tussen de inzameling en de afvalaanbiedstations bij kleine lichamelijke ongemakken 
scheelt inhuurkosten. De kosten voor inzameling en beheer afvalaanbiedstations zullen in 2016 
niet stijgen als gevolg van de overgang van de taken naar de NV BAR. 

6. De onderneming heeft een transparante financiële structuur. 
De NV volgt de systematiek van de BBV voor gemeenten. 

7. De onderneming is toekomstbestendig. 
De organisatie is er op ingericht dat toekomstige samenwerking met andere vergelijkbare 
organisaties goed mogelijk is zonder hoge transitiekosten. 

8. De onderneming is klantvriendelijk. 
Afvalinzameling betekent dagelijks contact met bewoners. Bewoners kunnen voor vragen, 
klachten en meldingen terecht bij het gemeentelijke telefoonnummer en de gemeentelijke 
voorzieningen voor digitale meldingen. De onderneming heeft snelle en goede afhandeling van 
klachten en melding als kerntaak georganiseerd. Het serviceniveau wordt in de 
dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten vastgelegd. 

9. De onderneming werkt duurzaam. 
De inzamelroutes worden zoveel mogelijk ingekort en bij vervanging van voertuigen staat naast de 
kosten de CO2-reductie centraal.  

10. De onderneming werkt samen met lokale partners. 
Bij inhuur of aankoop van producten en diensten wordt primair gelet op het aanbod van bedrijven 
in de drie gemeenten.  

 


