
Beantwoording technische vragen dhr. Lambers (Volkspartij) over aanbesteding 

afvalverwerking. 

 

Vraag: 

Onlangs vernam ik ervaringen van gebruikers van de milieustraat in Roosendaal. Dat wordt daar 

heel chique het “Grondstoffencentrum” genoemd. Deze waren onder meer:  

Als een kinderfietsje wordt ingeleverd, mag dat alleen als de wieltjes met de rubber bandjes en 

het zadeltje en de kunststof handvatjes verwijderd zijn en apart worden ingeleverd.  

Bij het inleveren van keramiek tegeltjes moet alle cement aan de achterzijde daarvan verwijderd 

zijn en apart worden ingeleverd. 

Van een houten stoeltje moeten de stoffen bekleding en de spijkertjes waarmee dit vast zit 

worden verwijderd en apart ingeleverd. 

Een formica tafelblad moet worden gescheiden van de aluminium pootjes voor het kan worden 

ingeleverd. 

Wordt dit ook de werkwijze op de milieustraat in Steenbergen als Saver de regie overneemt? 

 

Antwoord: 

De werkwijze, zoals hierboven beschreven volgt uit de gemaakte beleidskeuzes van de gemeente. 

Beleidskeuzes blijven hoe dan ook altijd door de gemeente zelf gemaakt worden. Saver zal dit 

nooit buiten de gemeente om kunnen bepalen, of kunnen voorschrijven. De gemeente blijft aan 

zet.  

Een verwerker heeft wel acceptatievoorwaarden om ervoor te zorgen dat er geen stoorstoffen bij 

bepaalde afvalstromen terecht komen. Maar dat is nu ook reeds het geval. 

 

Vraag: 

De gemeente Steenbergen heeft vast personeel op de milieustraat. Zo nodig worden eigen 

mensen uit de buitendienst ingezet bij vervanging en drukte. Zij doen dit vaak in overwerk en 

hebben daardoor een beetje ruimer inkomen. 

Blijft deze regeling van kracht of vindt bij vervanging of extra drukte invulling plaats door 

medewerkers van Saver, waardoor onze eigen medewerkers hun mogelijkheid om wat extra 

inkomen te genereren wegvalt? 

 

Antwoord: 

Momenteel wordt op de zaterdag nog één medewerker van de Buitendienst ingezet om de 

bezetting op orde te krijgen. Ook bij calamiteiten en verlof worden regelmatig 

buitendienstmedewerkers ingezet. De buitendienstmedewerkers nemen de gemaakte uren 

(inclusief toelage) op de milieustraat meestal op als tijd voor tijd. Dit betekent dat deze uren niet 

ingezet kunnen worden bij de buitendienst. Het is aan de (team)leiding om te besluiten of dit op 

dezelfde wijze wordt voortgezet, of dat de uren voortaan moeten worden uitbetaald, of dat een 

medewerker van Saver wordt ingezet. 

 

Vraag: 

Houden onze eigen medewerkers tot de datum van hun geplande pensioen dezelfde rechten en 

arbeidsvoorwaarden van de gemeente Steenbergen als of de aanbesteding niet plaats zou 

vinden? 

 

Antwoord: 

Ja, er verandert niets aan de rechten en arbeidsvoorwaarden van de huidige medewerkers als de 

gemeente aansluit bij Saver. Deze medewerkers blijven immers gewoon in dienst bij de 

gemeente Steenbergen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vraag: 

In de beantwoording van de technische vragen over de vergelijking van de gemeenten 

Steenbergen en Tholen uit de oordeelsvormende vergadering staat de zin: “Daarnaast is er nog 

steeds sprake van een zeer coulant beleid (ML: in de gemeente Steenbergen).” 

Indien met de aanbesteding door de raad wordt ingestemd, heeft dit dan gevolgen voor het 

huidige (door het college genoemd “coulante”) beleid en service gerichte dienstverlening? 

 

Antwoord: 

De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het beleid en de service gerichte dienstverlening. 

Beleid is meestal een politieke keuze. Saver is hierin enkel de uitvoerende partij en bepaalt niet 

het beleid. 

Het is aan de gemeente om toe te zien of Saver de werkzaamheden op een juiste manier 

uitvoert. Idem zoals nu bij andere contractanten het geval is. 

 

Vraag: 

In Roosendaal wordt met een weegbrug de auto gewogen als huishoudelijk afval en/ of puin 

wordt gestort.  

Wat is het beleid van het college hierover? Immers zodra de raad instemt met het voorstel, is de 

raad dan nog bevoegd hierover te beslissen of het college en de aandeelhoudersvergadering? 

Bestaat het risico dat Saver zal aansturen op het aanleggen van een dergelijke voorziening? 

Indien dat nu of op enig moment het geval zou zijn, wie betaalt dan de aanleg, onderhoud en 

bijkomende kosten? 

 

Antwoord: 

Zie ook antwoord vraag 4.  Het invoeren van een betalingssysteem, weegsysteem of een 

dergelijke voorziening is ook een beleidskeuze die de gemeente (college en raad)  bepaalt en niet 

Saver. De kosten die een dergelijke voorziening met zich meebrengt zijn voor de gemeente. 
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