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Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Avalex en de
deelnemende gemeenten.

Geachte Raad,
Hierbij treft u de informatiebrief van Avalex aan over het invoeren van de Producten Diensten
catalogus (PDC).
In het bestuursoverleg van 8 februari 2019 is door het bestuur van Avalex besloten tot invoering
van de PDC vanaf 1 januari 2019. Het college van Wassenaar heeft besloten om tegen de invoering
in 2019 te stemmen. De afgevaardigde bestuurder heeft in het bestuur van Avalex de volgende
stemverklaring afgelegd:

“Gemeente Wassenaar heeft met waardering kennis genomen van de voorliggende documenten
inzake de invoering van een producten-dienstencatalogus, spelregels, kostprijsmodel en P&C-regels
etc. Ook is de Gemeente Wassenaar erkentelijk voor de gezamenlijke inzet in het bestuur om de
invoering van dit verrekenmodel te voorzien van flankerende maatregelen waaronder de budgettair
neutrale invoering en de afspraken over doorontwikkeling van het model. Om die reden zal de
opdrachtgever namens Wassenaar ook in 2019 handelen binnen de voorgestelde
dienstverleningsovereenkomst.
Het belang dat Wassenaar toekent aan de noodzakelijke doorontwikkeling van het model, alsmede de
behoefte aan een goede verschillenanalyse maakt dat zij een invoering per 2020 voorstaat en nu niet
kan instemmen met invoering in 2019. Dit neemt niet weg dat Wassenaar graag samen met de andere
gemeenten en Avalex invulling geeft aan de verbetering van het verrekenmodel.”
De invoering van de PDC vanaf 2019 heeft budgettaire consequenties. Wassenaar zal door de
invoering een extra bedrag van € 311.000 moeten betalen. De invoering van de PDC vindt voor
2019 echter voor alle Avalex gemeenten op budget neutrale wijze plaats. Pas vanaf 2020 vertaalt
de PDC zich in de genoemde kostenstijging. Voor 2020 zal kunnen worden bezien of aanpassing
van de dienstverleningsovereenkomst met Avalex kan leiden tot een afname van de kostenstijging.
Dit wordt meegenomen in de kadernota. Bij het vaststellen van de begroting 2020 kan het
definitief ingevuld worden.

De Raad zal bij de kadernota worden betrokken bij de te maken beleidskeuzes over wat er in 2020
afgenomen gaat worden van Avalex. Daaraan kunnen direct kosten gekoppeld worden. Er zijn in
beginsel drie factoren waarop gestuurd kan worden; Service, Kosten en Milieu. Lagere kosten
zullen altijd van invloed zijn op het niveau van de door Avalex geboden service. Daarnaast zijn er
mogelijk ook gevolgen voor de scheidingsdoelstellingen.
Het rijk heeft de verbrandingsbelasting op het restafval en grofvuil verhoogd om gemeenten te
stimuleren het restafval terug te dringen. Dit betekent voor Wassenaar voor 2019 een stijging van
€ 190.000. Hoe hoog de stijging voor de komende jaren is hangt af van de besluiten die op
rijksniveau worden genomen. De consequenties hiervan voor 2019 zullen in de voorjaarsnota
worden verwerkt.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

J.F. Koen,
burgemeester
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