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Samenvatting
Graag informeren wij u over de concrete resultaten ten aanzien de overdracht van de
bedrijfsafvalinzamelingsactiviteit.
In het pakket ombuigingsvoorstellen, dat door uw raad is vastgesteld, is opgenomen
om het inzamelen van het bedrijfsafval op afstand te zetten. De bedrijfsafvalinzameling
is geen kerntaak voor de gemeente Albrandswaard, maar een commerciële activiteit
die aan de markt kan worden overgelaten. De verkoop betreft feitelijk alleen de
overdracht van het klantenbestand en heeft geen personele of organisatorische
gevolgen voor de organisatie.
Aan 5 partijen is een indicatief bod gevraagd. Van Gansewinkel heeft het beste
totaalbod neergelegd. Zij hebben tevens een inspanningsverplichting gedaan om een
werkloos- werkzoekende uit de gemeente Albrandswaard op te leiden tot chauffeur
belader. Bovendien kan de transitie van het klantenbestand en de inzameling binnen
drie weken na tekening contract plaats vinden.
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www.albrandswaard.nl

Geachte dames en heren,
Selectie van partijen.
Op basis van een korte voorselectie is een vijftal bedrijven geselecteerd. Criteria hierbij
waren de volgende:
-regionale aanwezigheid in het Rijnmondgebied en indien mogelijk in de gemeente
Albrandswaard;
-partijen met ervaring op het gebied van overnames van inzamelactiviteiten, zowel
particuliere als overheidsgedomineerde inzamelaars;
-hun milieuopvattingen.
Verkoopproces
Vervolgens is op basis van een verkoopmemorandum met deze vijf partijen een
gesprek geweest om te peilen of men interesse had om een indicatief bod uit te
brengen op de overname van het BA van de gemeente Albrandswaard. Alle vijf
partijen hebben hier positief op gereageerd. In de twee weken die partijen hadden om
een indicatief bod uit te brengen is er gelegenheid geweest om aanvullende vragen te
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stellen waarvan de beantwoording van die vragen weer aan alle partijen is bekend
gemaakt.
Beoordelen biedingen
Bij de uitgebrachte biedingen moeten de volgende kanttekeningen gemaakt worden:
-De overnamemarkt is op dit moment niet gunstig.
-De winsten staan bij alle bedrijven zwaar onder druk.
-De gemeente Albrandswaard heeft kortlopende contracten van één en twee jaar
terwijl de particuliere markt werkt met vijf jaren contracten dat veel meer zekerheid
geeft voor de continuïteit.
-De verdichting van de inzamelroutes van de drie genoemde bedrijven is positief om
de inzameling van het bedrijfsafval de gemeente erbij te krijgen.
Na indiening van de drie biedingen zijn de biedingen beoordeeld. Van Gansewinkel
heeft ook een bieding gedaan met naast de opvattingen over het milieu beleid van het
concern daarbij een goede omschrijving van hoe zij het transitieproces willen
vormgeven. De bieding bestaat uit een gegarandeerd basisbedrag plus een bedrag per
werkelijk overgedragen klant. Zij hebben tevens een inspanningsverplichting gedaan
om een werkloos- werkzoekende uit de gemeente Albrandswaard betaald op te
leiden tot chauffeur belader

Onderhandelingen
Aangezien op basis van de biedingen, van Gansewinkel het beste totaalbod heeft
neergelegd is met die partij op 4 januari 2012 een nader gesprek gevoerd. Tijdens dit
gesprek bleek dat het bod niet alleen transparant omschreven was maar dat dit ook zo
bedoeld was. Men was bereid om tijdens het gesprek een bodemprijs in het voorstel te
leggen waardoor de risico’s voor de gemeente te verwaarlozen zijn en in positieve zin
tot een, gegeven de marktomstandigheden van dit moment, goede opbrengst kan
worden gekomen. Bovendien kan de transitie van het klantenbestand en de inzameling
binnen drie weken na tekening contract plaats vinden. De verkoop betreft alleen de
overdracht het klantenbestand en heeft geen personele of organisatorische gevolgen
voor de organisatie.
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Afronding traject en definitieve besluitvorming
Op dit moment wordt met Van Gansewinkel het contract opgesteld. Wij verwachten
eind deze maand daarover de eindbeslissing te nemen en tot ondertekening over te
kunnen gaan.
Graag lichten wij in een besloten deel van de carrousel de financiële onderdelen van
de transactie aan u toe.

Wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

mr. Harald M. Bergmann

