
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 
De gemeenteraad 
7 oktober 2013 
De kosten van het inzamelen van het afval in de BAR gemeenten 
Het college 
135354 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Kennisnemen van 
Het overzicht van de kosten en activiteiten van het inzamelen van het afval in de BAR 
gemeenten. 
 
Inleiding 
Op 1 juli bij de behandeling van het inzamelen van het huishoudelijk afval heeft uw 
raad een overzicht gevraagd in de BAR gemeenten van de kosten per hoofd van de 
bevolking en welke diensten daarvoor worden verricht bij het inzamelen en verwerken 
van het afval. 
 
Overzicht kosten 
In de Businesscase van 31 januari 2013 zijn de inzamelkosten van de drie gemeenten 
vergeleken.  De businesscase is als bijlage toegevoegd bij BBV 130078. 
De organisatiewijze van de inzameling van huishoudelijk afval is in de drie gemeenten 
zeer verschillend. Albrandswaard voert de inzameling in eigen beheer uit, Barendrecht 
besteedt de inzameling uit en in Ridderkerk wordt de inzameling verzorgd door een 
Overheids-NV. 
 
Bij het in beeld brengen van de kosten in de businesscase is gebruik gemaakt van de 
Jaarrekeningen 2011. Alle kosten die aan het product afval zijn toegerekend zijn 
beoordeeld. Niet-vergelijkbare kosten zoals kwijtscheldingen, veegvuil en  
kapitaallasten zijn hierbij niet meegenomen. Omdat overhead door de drie gemeenten 
verschillend wordt toegerekend aan het product afval, is slechts een deel van de 
overheadkosten meegenomen in de kostenvergelijking. In de kostenvergelijking zijn 
wel meegenomen: 

o managementkosten voor het uitvoeren van afvalinzameling, -verwerking en 
milieustraat  

o personeelskosten voor operationeel, bedrijfsbureau, teamleiders, 
klantencontact, planning, beleid en personeelszaken. 

o personeelslasten, zowel werknemer- en werkgeverslasten. 
o kosten voor materieel, huisvesting en stalling. 
o  

In de kostenvergelijking zijn niet meegenomen: 
o kosten voor de gemeentelijke bestuursorganisatie 
o afdelingshoofden, juridische zaken, financiën 
o kosten voor ondergrondse containers, minicontainers e.d.  
o De verwerkingskosten voor het afval. 

De kosten zijn berekend per huisaansluiting. 
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 Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 
Inwoners 46.800 25.000 44.900 
Huisaansluitingen 18.400 10.000 20.400 
Kosten totaal € 1.300.000 € 640.000 € 1.390.000 
Kosten per huisaansluiting € 71 € 64 € 68 

Tabel 1: overzicht inzameling huishoudelijk afval bron: businesscase 2013 blz. 10 
 
Conclusie 
De inzamelkosten voor het huishoudelijk afval zijn in Albrandswaard het laagst. Uit de 
businesscase blijkt dat de kosten voor de aansturing in Albrandswaard relatief laag zijn 
in vergelijking met bv Ridderkerk. 
 
In de onderstaande tabel wordt een schematisch overzicht gegeven van de geleverde 
diensten per gemeente. 
 
Geleverde diensten Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 
Om de week inzameling van gft- en rest minicont.  X X 
Wekelijks inzameling restafval buitengebied X   
Papier, glas, textiel, plastic milieustraat en m.parkjes X X  
Papier, glas, textiel via milieustraat en m.parkjes   X 
Maandelijkse inz. aan huis oud pap. door gemeente 
en verenigingen 

 X  

Maandelijks inzameling oud papier door verenigingen X  X 
Wekelijks legen van ond. Restcont bij hoogbouw X X X 
Wekelijks legen van ond. Restcont bij laagbouw X   
Maandelijks Inzameling plastic huis aan huis   X 
Wekelijkse grof-afval inzameling aan huis op afspraak X X  
Maandelijks grof- afval en takkeninzameling aan huis 
op afspraak 

  X 

Elke twee weken takkeninzameling X X  
Tabel 2: Overzicht van de geleverde diensten  
 
In de businesscase en in de eindrapportage inzameling huishoudelijk afval van 2011 
staan de verschillende werkwijzen nader omschreven. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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