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Geacht college, geachte heer Remery,

Hartelijk dank voor de verkennende gesprekken welke het laatste jaar hebben plaatsgevonden, met als doel
een verdere uitbreiding van onze samenwerking.

Op basis hiervan sturen wij u deze aanbiedingsbrief met de volgende belangrijke uitgangspunten:
o Continuïteit van de huidige dienstverlening tegen een marktconform tarief.
. Gezamenlijk en efficiënt kunnen inspelen op complexe ontwikkelingen in de afualbranche.
. Gezamenlijke inspanning op het sociaal domein.

De verdere uitwerking van onze dienstverlening is opgenomen in bijlage 1.

ln bijlage 2 zijn de financiële en juridische aspecten van een toetreding van de gemeente Steenbergen tot
Saver verder uitgewerkt.
ln bijlage 3 is de door Steenbergen gehanteerde prijslijst ingevuld.

Ons aanbod over toetreding en bijbehorende voorwaarden is onder voorbehoud goedkeuring Raad van
Commissarissen en Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Saver NV. Alle informatie is vertrouwelijk
tussen gemeente Steenbergen en Saver NV.

Zijn er na het lezen van deze brief en de bijlagen nog vragen, dan zijn wij natuurlijk bereid die (persoonlijk) te
beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Saver N.V.

(

P.P.C de Klerk
Directeur
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Biilase I

De missie van Saver
Saver zorgt samen met gemeenten en inwoners dat de leefomgeving schoon blijft, hergebruik gestimuleerd
wordt en het afval zorgvuldig en verantwoord wordt ingezameld en venruerkt, zodat we grondstoffen
terugwinnen.

Vertaald naar ambitie en positionering van Saver en De Kringloper is dat we:
. op afualgebied samen met de gemeenten voorop lopen;
. een communicatieaanpak richten op bewustwording, preventie en draagvlak;
. op gebied van reiniging optreden als strategische partner van de gemeenten;
. een goede balans nastreven tussen milieudoelen, maatschappelijke doelen en financiële doelen;
o gêêÍ1 onnodige risicovolle investeringen aangaan; kapitaalintensieve activiteiten in afvalvenruerking

zien we niet direct als onze taak;
. aangesloten zijn op de gemeentelijke ontwikkelingen en ambities met kennis van'couleur locale'.

Daarnaast kijken we gezamenlijk met onze gemeenten naar de door Saver uit te voeren activiteiten.
Met name Beheer Openbare Ruimte biedt hier nog vele kansen tot verdere samenwerking.

Het waarborgen van de kwaliteit van uw dienstverlening aan inwoners tegen een
marktconform tarief

1. Inzameling huishoudelijk restafval en grondstoffen

Saver kan de huidige inzameling van het restafual uitvoeren binnen haar bestaande dienstverlening. Dit
betreft 1x per 4 weken legen van de minicontainers voor restafval in het buitengebied en het legen van
ondergrondse containers voor restafual in de kernen.

Naast de inzameling van restafual kan Saver de gemeente Steenbergen ontzorgen bij de volgende inzamel-
werkzaamheden:

. GFT+E afual (Groente-, Fruit-, Tuinafual en Etensresten) aan huis in gechipte minicontainers.
o Tenminste 12 keer per jaar inzamelen van oud papier en karton in via gechipte minicontainers.
o Eens per 2 weken inzamelen PBD (Plastic, Blik en Drankenkartons) aan huis in met behulp van

gechipte mi nicontainers.
. Glas, textiel, papier en PBD kunnen altijd en onbeperkt gebracht worden naar boven- en ondergrondse

containers welke geleegd worden door Saver.
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2. Saverpassen
leder huishouden binnen ons huidige werkgebied heeft de beschikking over twee (gekoppelde) Saverpassen.
Met behulp van de pas kunnen inwoners gemakkelijk gebruik maken van onze dienstverlening. Zo kan men:

o Toegang krijgen tot de milieustraat.
. Ondergrondse restafvalcontainers openen.
. Bij eventuele beleidswijzigingen kan het eigen aantal ledigingen/inworpen van restafval bekeken

worden op onze website.
o Gebruikmaken van onze digitale dienstverlening via Mijn Saver.
. Bij eventuele beleidswijzigingen kunnen alle ondergrondse (pers)containers, behalve die voor glas,

geopend worden met de Saverpas (dit vanuit het oogpunt van veiligheid).

3. Servicelijn
Alle vragen van inwoners, of het nu om het wisselen van containers gaat of om hoe men afval het beste kan
scheiden, nemen wij voor onze rekening. Onze Servicelijn is, samen met ons algemene e-mailadres en het
contactformulier op onze website, hét centrale loket voor inwoners voor alle afualvragen. Uw medewerkers bij
de receptie van het gemeentehuis hoeven deze vragen dus niet langer te beantwoorden. Bovendien kunnen
inwoners voor bijna alle diensten digitaal bij Mijn Saver terecht. Men hoeft niet langer (voor dit soort zaken)
naar het gemeentehuis te komen. Buiten kantoortijden kent de gemeente Steenbergen een calamiteitenlijn
voor bijplaatsingen en defecte ondergrondse en bovengrondse containers. Hier worden nog nadere afspraken
over gemaakt omdat deze service te behouden.

De synergievoordelen

4. Gezamenlijke verwerkingscontracten voor restafval, GFT+E en PBD
Doordat we met meerdere gemeenten samen optrekken, staan we sterker. Ook naar afualveniverkers toe.
Samen bepalen we de strategie, maken we plannen en voeren deze uit. Dit zorgt voor scherpe tarieven voor
het verwerken van afual en grondstoffen. Denkt u aan onze aanbesteding uit 2017 met de lage
verwerkingstarieven voor restafual en GFT+E als resultaat. Dit schaalvoordeel wordt nog eens versterkt door
ons lidmaatschap van Midwaste, een coóperatieve vereniging zonder winstoogmerk van 14 regionale afual-
en reinigingsbedrijven (die in totaal voor meer dan 60 gemeenten werken). Hierdoor zijn de krachten nog beter
gebundeld. En kunnen we streven naar de meest duurzame be- en verwerking van onze grondstoffen. Een

ander bijkomend voordeel is dat wij de contracten met verwerkers voor u beheren.
Saver ondersteunt overigens de huidige en toekomstige regionale circulaire initiatieven op het gebied van
afvalveruverking.

Wordt dit initiatief door één of meerdere aandeelhoudende gemeenten of Midwaste partners gedragen, dan
zullen wij deze zeker toejuichen en inpassen in onze bedrijfsvoering.
Het finale besluit ligt bij iedere deelnemende gemeente.

5. Gezamenlijke aanschaf van inzamelmiddelen zoals minicontainers, ondergrondse en
bovengrondse ver:zamelcontainers

Voor de aanschaf van inzamelmiddelen geldt dat wij, door samen met andere gemeenten en onze partner
Midwaste op te trekken, scherpe inkoopprijzen realiseren. Door deze gezamenlijke slagkracht en volumes
staan we sterker, minimaliseren we risico's, zijn we in staat kennis te delen en in logistiek opzicht optimaal te
presteren.

6. Communicatie en educatie afvalinzameling
Buiten het feit dat u gebruik kunt maken van alle gezamenlijke communicatiemiddelen,
verzorgen wij communicatie op maat voor elk project of voor elke wijziging in de
afvalinzameling, uiteraard in overleg en samenwerking met uw beleidsambtenaren en

com mu nicatieadviseurs. H iermee ontlasten wij de ambtelijke organisatie.
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U kunt als toegetreden gemeente deelnemen aan onze gezamenlijke communicatie campagne "Samen aan
de Bak" en aansluiten op de Saver website waarbij inwoners digitaal kunnen inloggen op Mijn Saver. Vanuit
daar kan worden doorvenrvezen naar de gemeentelijke website.

Onderdeelvan de Samen aan de Bak campagne is de inzet van de "Samen aan de Bak on tour"

Het gezamenlijk en efficiënt in kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen in de
afvalbranche

7. Ondersteuning in beleid en trends
Behalve van de deskundigen van Midwaste en haar andere leden, kan er gebruik gemaakt worden van de
kennis, kunde en ervaring van collega's van de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge,
Woensdrecht, Rucphen en Zundert. Gezamenlijk uniform beleid nastreven is daarbij het uitgangspunt, maar
geen must.

Gezamenlijk sparren en brainstormen met ambtenaren afval en milieu kan maandelijks, maar wordt, indien
gewenst, vaker ingepland.
Kortom:
Het ondersteunen van de gemeente met trendanalyses ter onderbouwing van beleidskeuzes. Hierbij kunt u
denken aan wel of geen nascheiding van het restafual, aanpak zwerfafual, verschillende inzamelsystemen.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de manager overheden van Saver. Hij is het directe aanspreekpunt voor
de 'contactambtenaren', de ambtenaren afual en milieu en reiniging buitenruimte van de aangesloten
gemeenten. Hij organiseert maandelijks een overleg met hen. Hierin worden gezamenlijke trends, innovaties,
plannen en pilots gedeeld en uitgewerkt. Voor wat betreft de trends van ingezamelde tonnages van de diverse
afualstromen en grondstoffen maken wij gebruik van de Vangmonitor.

Ook is er een regulier bilateraal overleg tussen uw contactambtenaar en de manager overheden van Saver,
waarin alle afvalzaken die over uw gemeente gaan, nader uitgewerkt worden en indien nodig, uitgezet worden
binnen onze organisatie. Hierin worden ook de toekomst en actuele innovaties besproken. Voorbeelden
hiervan zijn:

Pilot uitsorteren van het grof huishoudelijk afval op Saver locatie:
Handmatig uitsorteren versus mechanisch uitsorteren met als doel inzichtelijk te krijgen of er een hoger recycle
rendement kan worden behaald.

GFT-E interventies
Voor hoogbouwlocaties hebben pilots plaatsgevonden met het inzamelen van GFTE met ondergrondse
containers. Deze pilots zijn afgerond en succesvol gebleken waarbij de verdere implementatie is voorzien
vanaf Q1 2023.Voor de laagbouwlocaties zijn ook interventies georganiseerd met het doel inwoners te helpen
met het juist aanbieden van GFTE afual.

lnzet voeÉu igen met alternatieve brandstoffen :

Saver rijdt aljaren met AdBlue en HVO. Een volgende stap is de overstap naar zero emissie voertuigen. Naast
de elektrische personenwagens is door Saver inmiddels een elektrische veegmachine in gebruik genomen.
Daarnaast vindt er een onderzoek plaats naar de aanschaf van een eerste elektrische
huisvuitwasen. p"iÊÏï,,ï.u;
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Bijplaatsingen verminderen :

Er lopen diverse pilots op dit gebied. Deze variëren van het wrappen van verzamelcontainers tot het plaatsen
van camera's, extra belichting en het toepassen van extra handhaving. Ook is er extra blijvende aandacht voor
de netheid van de verzamelcontainers.

Smartphone:
ln plaats van met de pas toegang te verkrijgen tot de ondergrondse container worden de mogelijkheden
onderzocht om met je smartphone toegang te krijgen tot de ondergrondse containers.

Vangmonitor:
ln deze tool worden alle gewichten van de ingezamelde stromen per gemeente ingevoerd. Hierdoor zijn
aÍwijkingen en trends per gemeente direct zichtbaar en vergelijkbaar, zodat er indien nodig actie kan worden
ondernomen. Ook bijde toetsing m.b.t. de VANG doelstelling is dit een ideale ondersteuning.

VlekkenkaaÉ:
Deze speciaal voor Saver ontworpen applicatie is bedoeld om per wijk zichtbaar te krijgen waar bijvoorbeeld
veel restafual wordt ingezameld. Met deze informatie kan er dan gericht worden gecommuniceerd naar de
inwoners van deze wijk met uiteraard de inachtneming van de privacy regels op dit gebied.

Kantoor en school afvalvrij:
Onder het motto "geen afval maar grondstoffen" kunnen scholen, kantoren maar ook in het gemeentehuis
diverse stromen apart van elkaar worden verzameld in daarvoor speciaal ontworpen units zodat er geen
gemengde stroom afvalwordt ingezameld maar in plaats daarvan een gescheiden stroom grondstoffen zoals
oud papier, plastic en blik, glas en GFT-E.

De mogelijkheid tot uitbreiding van onze dienstverlening

8. Grondstoffencentrum
We spreken tegenwoordig liever van grondstoffen in plaats van afual. Dit omdat afual vaak nog uit veel
waardevolle grondstoffen bestaat die hergebruikt kunnen worden. Daarom is de naam van deze nieuwe
milieustraat, de grootste van de drie die wij exploiteren, aangepast in 'Grondstoffencentrum'.

Het exploiteren(beheer) van de huidige milieustraat in Steenbergen is een optie die wij desgevraagd graag
samen met u verder willen uitwerken. Transport en verurrerking van de afvalstromen kunnen worden verzorgd
door Saver.

9. Machinaalvegen
We beschikken over een ruim arsenaal aan veegvoertuigen. Dit betekent dat we in staat zijn om alle soorten
wegen, straten, pleinen, parkeerplaatsen en fietspaden te vegen. Omdat we werken met een jaarplanning, die
we samen met u opstellen, weet u altijd waar u aan toe bent. We spreken namelijk van tevoren af wat het
beschikbare budget is.

Bovendien maken wij gebruik van een registratiesysteem op onze veegvoertuigen, Jewel genaamd. Hiermee
maken we voor u na iedere veegronde een rapportage. Hierin staat precies aangegeven waar en wanneer er
is geveegd. Natuurlijk kunnen we ook extra opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld na calamiteiten of
evenementen.
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í0. Reinigen van straat- en rioolkolken
Omdat we ook bij deze werkzaamheden werken met een jaarplanning, die we samen met u opstellen op basis
van het budget dat u ter beschikking heeft, komt u niet voor verrassingen te staan. Na iedere reinigingsronde
wordt een rapportage gemaakt waarin wordt vermeld welke kolken we gereinigd hebben. Daarnaast nemen
we geconstateerde gebreken, zoals bijvoorbeeld kapotte stankafsluiters en niet te reinigen kolken, mee in de
rapportage, zodat we gezamenlijk aan een oplossing kunnen werken.

Buiten de afgesproken werkzaamheden kunnen wij natuurlijk extra zaken uitvoeren, bijvoorbeeld na
calamiteiten zoals wateroverlast na hevige regenval.

11. Onkruidbeheersing
Voor het beheersen van onkruid maken we graag samen met u een planning op basis van het beschikbare
budget. Natuurlijk is het altijd mogelijk om in overleg onvoorziene, bijkomende werkzaamheden voor u uit te
voeren die niet binnen deze planning vallen.

Wij bestrijden onkruid op duurzame wijze, door te borstelen, hete lucht en heet water te gebruiken

1 2. Plaagdierbestrijding
Saver beschikt over 3 vakkundige en ervaren plaagdierbestrijders. Zij werken volgens de regels van het
lntegrated Pest Management (lPM), oftewel geïntegreerde plaagdÍerbeheersing. Deze aanpak is erop gericht
om de overlast van plaagdieren (met name ratten en muizen) te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau
terug te brengen. Daarbij maken zij gebruik van de meest efficiënte middelen. Deze zijn er uitdrukkelijk op
gericht om, aan de ene kant, de effectiviteit te optimaliseren en, aan de andere kant, de risico's voor mens en
milieu tot een minimum te beperken. Zoals we staan voor recyling en hergebruik van grondstoffen, zo staan
we ook voor het zo min mogelijk gebruikmaken van giftige stoffen.

Doorgaans voeren wij de bestrijding van ratten uit na meldingen van inwoners. De gemeente draagt deze
kosten. De bestrijding van muizen, mieren, vliegen en wespen is meestal voor rekening van inwoners zelf.

I 3. Gladheidbestrijding
Ook voor de gladheidbestrijding beschikken wij over een uitgebreid voertuigenpark. Een groot deel van deze
voertuigen zijn voorheen afval inzamelvoertuigen geweest bij Saver. Na het aanpassen van de opbouw, geven
wijze een tweede leven als strooivoertuig.

Onze strooivoertuigen zijn uitgerust met een registratiesysteem (Winterreport), zodat wij u altijd kunnen
vertellen hoeveel kilometer aan wegen en straten zijn gestrooid, op welk tijdstip we waar zijn geweest en
hoeveelzout er is verbruikt.

ln overleg met u bepalen we wanneer we uitrukken om te strooien. We nemen contact met u op, op basis van
de informatie die wij doorkrijgen van Meteoconsult. Direct daarna roept onze speciale strooicoórdinator de
benodigde medewerkers van Saver op. Binnen het uur zijn zij daadwerkelijk aan het werk. Althans, bij niet-
preventief strooien. Bij preventief strooien is het bovenstaande niet van toepassing, omdat dit gemakkelijk van
tevoren in te plannen is.

Kortom: wij zorgen voor de mankracht, de voertuigen en uiteraard het strooizout.

Saver N.V.
Postbus 1032

4700 BA Roosendaal
Tel. (0165) 597 777
Fax: (0165) 597 755

www.saver.nl

.0
FSC

Mtx
Paplar 6n

YêEntwd€htut
FSCi C01639í

Op alle
(nummer

aanbiedingen en overeenkomslen zijn de algemene voomaarden van Saver N.V. van toepassing zoals gedeponeerd bij de Rechtbank te Breda
45/2004). Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten (Saver) N.V., KvK Breda N.2OO92742, B.T.W. 8076.45.862.801, Rabobank 1943.71.689.

@
Lid van Midwaste



.A
F'SC

MIX
Pápld En

v.Enhd. àtrmt

FSC. C0í039í

14. Beheer Openbare Ruimte (BOR-taken)
Met name Beheer Openbare Ruimte biedt hier nog vele kansen tot verdere samenwerking. Onderlinge
afstemming op gebied van BOR- en grondstoffenbeleidsplannen zijn hierin van groot belang om dit een succes
te maken. U kunt hierbij denken aan opruimen van zwerfafval en illegale stortingen en het ledigen van
prullenbakjes in parken, straatverlichting, groenvoorziening, sportparken, verkeersborden etc.

Onze gezamenlijk inzet op het sociaal domein

15. Saver is de trotse eigenaar van PSO-3 ceÉificaat
lnwoners vanuit de gemeente Steenbergen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen in samenwerking met
de ISD of het UWV bij Saver instromen en doorstromen naar gesubsidieerde/reguliere arbeid. Hierbij kan
gedacht worden aan inwoners die nu gebruik moeten maken van voorzieningen vanuit:

. Participatiewet
o WMO
. YlWMajong/WlA

Hieronder vallen ook inwoners die geregistreerd staan in het doelgroep register (banenafspraak).

16. Stichting De Kringloper
Stichting De Kringloper is een non-profit organisatie voor mens én milieu en partner van Saver. Zij zamelt
herbruikbare goederen in binnen de volgende gemeenten: Rucphen, Steenbergen, Roosendaal, Halderberge,
Bergen op Zoom, Etten-Leur en Zundert. De stichting helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deze
te overbruggen door middel van het aanbieden van opleidings- en re-integratieplaatsen. Daarnaast is er ruimte
voor vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een nuttige dagbesteding.

De ingezamelde goederen worden te koop aangeboden in haar vier kringloopwarenhuizen. Hiermee wordt het
milieu ontzien, omdat er minder weggegooid en minder nieuwe producten gemaakt hoeven te worden. Van de
omzet gaat 670/o naar werkgelegenheid binnen de stichting.
Stichting De Kringloper is een 100% kringlooporganisatie die in het bezit is van o.a. PSO 30+ en WEEELABEX
certificering. Vanuit de WVS zijn er 25 medewerkers werkzaam op de verschillende Kringloper locaties in de
regio en heeft de stichting inmiddels 70 mensen in dienst.
Met een breed netwerk aan (sociale) partners onderscheidlzijzich door sociaal en professioneel ondernemen
te combineren met een gevarieerd dienstenaanbod.

Vanuit twee kledingbanken (Oudenbosch en Roosendaal) worden elke maand 500 inwoners vanuit de D6
gemeenten voorzien van 8 stuks kleding. Deze inwoners worden doorvenrvezen naar de kledingbanken vanuit
de WMO, het Werkplein Hart van West-Brabant en het voorliggend veld zoals bijvoorbeeld:

. Vluchtelingenwerk.
o Stichting Leergeld.
o Voedselbank.

Daarnaast is er ook een directe samenwerking met Stichting Leergeld op het gebied van 2e hands fietsen.
Stichting Leergeld biedt kinderen van huishoudens met een minimum inkomen kansen om te kunnen
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Stichting De Kringloper voorzíet in samenwerking met
ANWB kinderfietsenplan deze kinderen van goede 2e hands fietsen.
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Al jaren lang hebben wij goede afspraken met de gemeente Steenbergen over activiteiten die De Kringloper
in uw gemeente uitvoert. Naast de gemeentelijke samenwerkingen kennen we de volgende partners:
Werkplein Hart van West-Brabant, lSD, UWV, GGZ Breburg, GGZ West-Brabant, Stichting Amarant, SDW,
Prisma, reclassering, ANWB, Bosch/Siemens, diverse scholen in het middelbaar-en hoger onderwijs.
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Biilase 2

Financiële en juridische aspecten

Financieel

Uw zeggenschap in Saver
Saver biedt u aan om 1 .300 gewone aandelen te veruverven voor een bedrag van € 162.500,-.
lndien u dit aanbod accepteert, bestaat het aandelenkapitaal van Saver uit 6.000 cumulatief preferente
aandelen en 9.650 gewone aandelen. U bezit dan, afgerond, 8,3% van de aandelen van Saver. Dit betekent
dat u voor dit percentage dan ook zeggenschap/stemrecht heeft in Saver.

Na uw toetreding beschikken de andere gemeenten over de volgende aandelenpercentages: Roosendaal
30,7o/o, Bergen op Zoom 26,1%, Halderberge 11,5%, Woensdrecht 8,4Yo, Rucphen 7,7o/o ên Zunderl 7,3o/o.
Met deze aandelenverhouding is het niet mogelijk dat de twee grootste gemeenten samen belangrijke
besluiten nemen. Deze dienen namelijk met een meerderheid van75o/o van de stemmen genomen te worden.

Dividend cumulatief preferente aandelen
De cumulatief preferente aandelen zijn in het bezit van de volgende aandeelhouders: de gemeenten Bergen
op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. De waarde van deze aandelen vertegenwoordigt de
waarde van Saver op het moment dat u uw aandelen verwerft en wordt door een onafhankelijke partij
vastgesteld. Over deze onafhankelijk vastgestelde waarde van Saver wordt jaarlijks dividend uitgekeerd ter
grootte van een percentage van de vastgestelde waarde. Uitkering hiervan vindt plaats vanuit het resultaat
van Saver, bij de winstverdeling.

Dividend indien het resultaat niet voldoende is
lndien het resultaat van Saver niet voldoende is om tot volledige uitkering van het cumulatief preferente
dividend over te gaan, wordt het niet uitgekeerde deel bij de eerstvolgende gelegenheid waarbij het resultaat
van Saver wel voldoende hoog is, extra uitgekeerd (cumulatief).

Dividend gewone aandelen
Als er na uitkering van het dividend voor cumulatief preferente aandelen nog resultaat overblijft, kan dit als
dividend worden uitgekeerd over de gewone aandelen. De venruachting is echter dat er geen ruimte is om op
dezewijze dividend uit te keren. De huidige afspraak over het beoogde resultaat van Saver is namelijk dat een
demping van de tarieven voorrang heeft op een verhoogd resultaat.

Dividend bij (structu reel) negatief resu ltaat
Als het resultaat van Saver gedurende een boekjaar negatief blijkt te zijn, dan wordt dit resultaat in mindering
gebracht op het eigen vermogen/reserves van Saver. Bijstorting van kapitaal door de aandeelhouders is niet
van toepassing. De rechten van cumulatief preferente aandelen blijven bestaan. Dit betekent dat het dividend
gewoon uitgekeerd wordt op het moment dat er weer voldoende resultaat is.

Als er een structureel negatief resultaat ontstaat, is, naast een kritische beoordeling van de processen, een
aanpassing van de dienstverleningstarieven een reële optie. Vanaf oprichting heeft Saver echter nog nooit
een negatief resultaat behaald.
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Geen financieel risico bij ontbinding
Bij ontbinding van Saver worden de beschikbare gelden verdeeld op basis van hetgeen in de statuten is
vastgelegd. Vorderingen van cumulatief preferente aandeelhouders, alsmede de door hen opgebouwde
reserves en nominale waarde van de cumulatief preferente aandelen, worden als eerste uitbetaald. De
resterende gelden worden verdeeld over de gewone aandelen. Het financiële risico dat u loopt, bedraagt dus
maximaalde aankoopprijs van uw aandelen.

Overname middelen

Minicontainers

GFTE
OPK
PBD
Rest
TOTAAL

140 liter
4.397

240 liter
5.317
9.399
9.614
1j25

Totaal
9.714
9.399
9.614
1.135

29.862

Totaal
€ 414.172,-

10

Tarief bij overname op 1 januari 2024 is: €272.528,-

Waste Vision/Bammes

Bovenqrondse containers
PBD € 400,-

Tarief bij overname op 1 januari 2024 is: € 414.572,-

Containers mil ieustraat
Aantal Totaal

€72.900,-Afzetcontainers

Tarief bij overname op 1 januari 2024 is: € 72.900,-

Totaalbedrag overname € 760.000,-

Juridisch

Geen aanbesteding, maar quasi-inbesteding
De huidige aandeelhouders hebben ervoor gekozen om de samenwerking met Saver vorm te geven met
gebruikmaking van de mogelijkheid van quasi-inbesteding. Dit betekent dat voor hun opdrachten aan Saver
geen aanbestedingsprocedure noodzakelijk is, omdat de gemeenten gezamenlijk toezicht houden.

Onderqrondse containers
Aantal

186

Voorwaarden quasi-i nbesteding
De quasi-inbesteding kent een aantal voonrvaarden:

. Gezamenlijk toezicht zoals op de eigen diensten

8
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. Meer dan 80o/o van de activiteiten moet worden uitgevoerd voor de aandeelhoudende gemeenten zelf

. Er mag geen directe participatie zijn van privé kapitaal.

Gezamenlijk toezicht
Het gezamenlijk toezicht kent drie voonrvaarden. Deze zijn verankerd in de statuten en in de
aandeelhoudersovereenkomst:

Er is voldaan aan de vereiste van gezamenlijk toezicht als alle betrokken gemeenten deelnemen in het
kapitaal én deel uitmaken van de bestuursorganen van Saver. Een louter formele deelname van een
aandeelhouder is niet toegestaan. Ook mag niet worden gesteund op de toezichtsbevoegdheid van een
aandeelhouder die de meerderheid van de aandelen heeft.

De gemeenten moeten in staat zijn gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op de strategische
doelstellingen en belangrijke beslissingen. Het bestuur wordt gevormd door de directie van Saver. De
besluitvorming over strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen is verplaatst naar de algemene
vergadering van aandeelhouders (AvA) waarin de controlerende gemeenten vertegenwoordigd zijn.

Er mogen geen tegenstrijdige belangen nagestreefd worden. Zowel de quasi-inbesteding als het feit dat
het gehele aandelenkapitaal van Saver in handen is van de gemeenten, toont al aan dat Saver een
spreekwoordelijk verlengstuk van de gemeenten is. Daarbij is het niet in het belang van Saver om te
handelen in strijd met de belangen van de gemeenten. Saver is er immers vóór de gemeenten. Op het
moment dat Saver zich onafhankelijker en meer marktgericht zou gaan gedragen, zou dat een aanwijzing
kunnen zijn dat niet langer voldaan wordt aan dit criterium.
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