
Beantwoording technische vraag van dhr. Weerdenburg (CDA) over de 

aanbestedingsstrategie afval 
 

De heer Weerdenburg van het CDA stelt een technische vraag over de aanbestedingsstrategie afval, 

agendapunt 6 van de oordeelvormende vergadering van 8 februari. De vraag luidt:  

 

‘Kunt u aangeven wat de financiële lasten zijn/worden als wij overstappen naar Saver. 

Op pagina 16 van het document 'Strategie aanbesteden afval' staat in paragraaf 4.5.2. een korte 

toelichting maar wij ontvangen graag een inzicht in toekomstige baten/lasten.’ 

 

Paragraaf 4.5.2. heeft betrekking tot de algemene dienstverlening rondom afval. Dit betreft de kosten niet direct 

gerelateerd aan het inzamelen, dan wel verwerken van afvalfracties aan huis en/of op de milieustraat. Deze 

algemene dienstverlening bestaat uit 4 onderdelen waar de gemeente in de huidige situatie zelf zorg voor draagt: 

1. Servicelijn inwoners 

2. Communicatieve uitingen 

3. Afvalwijzer 

4. Afvalkalender 

Deze taken gaan gedeeltelijk over naar Saver, maar hierin zal altijd een rol weggelegd blijven voor het 

gemeentelijke personeel van het KCC en de afdeling communicatie. Om die reden zijn de geprognotiseerde 

kosten voor het aansluiten bij Saver opgehoogd met de verwachtte inzet van het gemeentelijk personeel in de 

toekomst. Verwachting is dat er in de loop van de komende jaren steeds minder gemeentelijke inzet nodig zal 

blijken te zijn, maar dat dit nooit gehaal zal verdwijnen. In het onderstaande overzicht worden deze kosten in 

beeld gebracht voor het eerste jaar van de samenwerking (o.b.v. prijspeil 2022): 

Actie Huidige situatie* Saver** 

Servicelijn inwoners € 57.800 1 € 64.370  

{waarvan €30.000 eigen personeel van de gemeente} 

Communicatie 2 € 17.316 € 30.770  

{waarvan € 8.000 eigen personeel van de gemeente} 

Afvalwijzer € 3.000 € 3.000 

Afvalkalender € 750 € 750 

Totaal € 78.866 € 98.890 

{waarvan € 38.000 eigen personeel van de gemeente} 

* Dit betreffen een schatting op basis van werkelijke tijd van gemeentelijk personeel. 

** Binnen de service en dienstverlening van Saver wordt het gebruik van MijnSaver inbegrepen. 

 

 

 
1 Deze kosten zullen voor een gedeelte blijven, ook in een nieuwe situatie met Saver. Dit aangezien inwoners nog altijd contact op zullen nemen met de gemeente 
voor vragen en de bemensing van het KCC niet zal afnemen.  
2 Inzicht in de wijze van communiceren is opgenomen in bijlage 4. 


