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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD (aangepast) 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
108159 

Raadsvoorstel: 
110298  

Portefeuillehouder: 
Mieke van Ginkel 

     
     
     
 
Onderwerp 
Startnotitie onderzoek BAR samenwerking met betrekking tot de inzameling van huishoudelijk afval 
 
Geadviseerde beslissing: 
Vaststellen van de startnotitie `samenwerking inzameling huishoudelijk afval` 
 
 
Samenvatting: 
De bijgevoegde startnotitie geeft inzicht in het besluitvormingsproces om te komen tot een gewenste 
samenwerkingsvorm in BAR verband voor de inzameling van het huishoudelijk afval.  
Na de instemming van de startnotitie begint de werkgroep inzameling huishoudelijk afval met de 
uitvoering van de processtappen zoals beschreven in de notitie. 
 
 
 
Proces: 
In de startnotitie is het proces rondom de besluitvorming en de verschillende fases van het onderzoek 
beschreven. Nadat de Raad de bijgevoegde startnotitie heeft vastgesteld, start de BAR werkgroep met 
de uitvoering van de verschillende processtappen.  
 
 
 
Doel: 
Het doel van het onderzoek is om te komen tot een efficiënte en flexibele samenwerkingsvorm 
waarbinnen de gewenste kwaliteit van de inzameling van huishoudelijk afval voor de gemeenten 
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is gewaarborgd.  
 
 
 
Betrokken belangen: 
De bijgevoegde startnotitie wordt tevens door de Colleges en Raden van Barendrecht en Ridderkerk 
behandeld. Het is van belang om vanuit dezelfde perceptie het onderzoek naar samenwerking met 
betrekking tot de inzameling van huishoudelijk afval te verrichten. U stelt op dit moment slechts de 
route vast waarbinnen het onderzoek zal worden uitgevoerd.  
 
 
 
 
Belangenafweging: 
Door het niet vaststellen van de startnotitie zal er, in welke vorm dan ook, geen BAR samenwerking 
plaatsvinden op het gebied van inzameling van huishoudelijk afval .  
De startnotitie geeft nog geen richting aan de samenwerking, maar u stelt op dit moment slechts de 
wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd vast. Voor de besluitvorming over de inhoud van de 
samenwerking op het gebied van huishoudelijk afvalinzameling, verwijs ik u naar de bijgevoegde 
startnotitie.  
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Communicatie: 
zie startnotitie 
 
 
Bijlagen: 

  108171: startnotitie samenwerking inzameling huishoudelijk afval  
  109277: Printversie raadsvoorstel startnotitie onderzoek BAR samenwerking met  

betrekking tot de inzameling van huishoudelijk afval  
 

 
Poortugaal, 3 januari 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,        De burgemeester, 

 

 

           
Hans Cats         Mr. Harald M. Bergmann 
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