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Voorwoord 
 

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op het vlak van 

afvalbeheer. De gemeenten richten daarvoor een afvalbeheerbedrijf op. Het bedrijf gaat vanaf 1 

januari 2016 het afvalbeheer voor huishoudelijke afvalstoffen voor de drie gemeenten verzorgen: 

inzameling van huishoudelijk afval en beheer van de afval aanbiedstations in Barendrecht en 

Albrandswaard. Het afvalaanbiedstation voor Ridderkerk blijft buiten beschouwing omdat de 

gemeente Ridderkerk tot 2022 een contract hiervoor heeft gesloten met de HVC van de Drechtsteden.  

De werknaam van het bedrijf is NV BAR. 

 

Doel van dit bedrijfsplan 

Dit bedrijfsplan beschrijft de opbouw en inrichting van het afvalbedrijf. Het is een leidraad voor de 

bedrijfsvoering en geeft een onderbouwing van financiële aspecten. Op grond van dit plan richt de 

directie de organisatie in. Het plan biedt de algemene vergadering van aandeelhouders, de directeur 

en de medewerkers inzicht in de koers van de organisatie. Het plan geeft voorts de deelnemende 

gemeenten inzicht in de doelen, werkwijzen en organisatie van het bedrijf en draagt zo bij aan de 

transparantie van de uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht op het vlak van afval en aan optimale 

invloed van de gemeenten op de organisatie.  
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1. Inleiding 
 

Aanleiding 

De afgelopen jaren is de wereld van de afvalinzameling flink aan het veranderen. Het accent 

verschuift steeds meer van inzamelen van afval naar afvalreductie door het voorkomen van het 

ontstaan ervan en het hergebruik van materialen. De rijksoverheid legt gemeenten zeer ambitieuze 

taakstellingen op. Deze veranderingen stellen eisen aan de wijze waarop de inzameling van afval 

wordt vorm gegeven.  

Naast deze maatschappelijke veranderingen zijn er ook wettelijke veranderingen. De belangrijkste zijn 

de veranderingen in de Wet Markt en Overheid en de Vennootschapsbelasting. De gemeenten 

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk menen dat zij de veranderingen het beste gezamenlijk 

kunnen vormgeven door bedrijfsmatig samen te werken, met volledig behoud van de gemeentelijke 

beleidsvrijheid.  

 

Welke kaders hebben de besturen meegegeven voor het bedrijfsplan? 

De colleges hebben voor de oprichting van het bedrijf de volgende uitgangspunten meegegeven: 

1. De inzameling van huishoudelijk afval wordt gegarandeerd.  

2. De onderneming voldoet aan alle wettelijke vereisten 

3. De gemeenten houden regie op beleidskeuzen 

4. De onderneming staat voor goed werkgeverschap 

5. De onderneming beperkt de kosten 

6. De onderneming heeft een transparante financiële structuur 

7. De onderneming is toekomstbestendig 

8. De onderneming is klantvriendelijk 

9. De onderneming werkt duurzaam 

10. De onderneming werkt samen met lokale partners 

Deze kaders zijn leidend geweest bij de opstelling van dit bedrijfsplan. 

 

Waar staat de organisatie voor? 

 

Missie 

De NV BAR-Afvalbeheer draagt binnen de beleidskaders van de gemeenten Barendrecht, 

Albrandswaard en Ridderkerk zorg voor uitvoering van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen 

en zij draagt er zorg voor dat afvalstromen worden verwerkt. 

 

Visie 

De NV BAR-Afvalbeheer is dé uitvoeringsorganisatie van drie gemeenten Barendrecht, 

Albrandswaard en Ridderkerk voor het organiseren en uitvoeren van taken op het gebied van 

huishoudelijk afval. Zij is verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval in drie 

gemeenten en het beheer van de afvalaanbiedstations in Barendrecht en Albrandswaard. 

Sleutelbegrippen daarbij zijn: effectief, efficiënt, duurzaam, klantvriendelijk en maatschappelijk 

betrokken. De dienstverlening aan drie gemeenten is transparant. De NV is toekomstgericht waarbij 

innovaties op het gebied van mechanisatie en automatisering worden ingezet om het bedrijf slank en 

slagvaardig te organiseren. 

 

De bebouwing, inzamelsystemen en beleidskaders verschillen per gemeente. De NV BAR-

Afvalbeheer levert maatwerk per gemeente en bedient daarmee de drie gemeenten in hun diversiteit. 

 

De NV werkt zonder winstoogmerk, maar heeft wel als doel binnen de service- en beleidsdoelen van de BAR-

gemeenten zoveel mogelijk kostenefficiënt te werken.  
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2. Strategie 
 

Wat wil de NV BAR Afvalbeheer bereiken? 

Door het behalen van schaalvoordelen wil NV BAR-afvalbeheer het maatschappelijk nut op het vlak 

van afvalbeheer maximaliseren. De NV is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

gemeentelijk afvalstoffenbeleid van de gemeenten. De strategische koers van de NV is een afgeleide 

van de wensen en eisen van de deelnemende gemeenten.  

 

De NV BAR-Afvalbeheer richt zich op de realisatie van doelen in de afvalbeheerdriehoek: 

 milieudoelen: vermindering restafval, optimalisatie van scheiding en beperking van uitstoot CO2; 

 doelen op het vlak van dienstverlening aan de burgers: bevorderen gebruiksgemak en 

bereikbaarheid van afvalinzamelsystemen, adequaat omgaan met meldingen en klachten; 

 beperking van de kosten van afvalinzameling voor de burger verhoging van de efficiëntie in de 

taakuitvoering. 

 

 
De doelen hangen samen. Optimalisatie van afvalscheiding draagt niet alleen bij aan milieudoelen, 

maar ook aan het beperken van de verwerkingskosten. Waar mogelijk draagt afvalscheiding bij aan 

het genereren van inkomsten doordat afvalstromen worden hergebruikt als grondstof of gebruikt als 

brandstof voor energieopwekking. 

 

Voor wie werkt de NV BAR-Afvalbeheer? 

De NV BAR-Afvalbeheer werkt in beginsel voor de burgers van de gemeenten Barendrecht, 

Albrandswaard en Ridderkerk, in opdracht van de gemeentebesturen. Er is een exclusieve relatie 

tussen de NV en deze gemeenten op het vlak van inzameling van huishoudelijk afval en beheer van 

de afval aanbiedstations in Barendrecht en Albrandswaard.  

 

Welke bevoegdheden horen bij de gemeenteraden? 

De gemeenteraden van de drie gemeenten blijven onverkort verantwoordelijk voor:  

 vaststelling van het afvalbeleid;  

 vaststelling van de Afvalstoffenverordening en bijbehorende uitvoeringsbesluiten; 

 vaststelling van de Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;  

 kwijtscheldingsbeleid (uitvoering minimabeleid). 

 

Colleges van B&W worden bij de voorbereiding van de raadsvoorstellen ondersteund door de 

uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (hierna: BAR-

organisatie) en met informatie uit de NV. 

 

De colleges van B&W zijn opdrachtgever en aandeelhouder van de NV BAR-Afvalbeheer. De colleges 

sluiten als opdrachtgevers dienstverleningsovereenkomsten met de NV. Daarin is het bestek met 

activiteiten opgenomen die de NV voor de gemeenten uitvoert.  

Kosten Milieu

Service 

Afvaldriehoek

NV 

BAR 
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Colleges worden daarbij ondersteund door de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke 

regeling BAR.  

 

Welke taken verricht de NV BAR-Afvalbeheer? 

De NV BAR-Afvalbeheer is opgericht om de gemeenten binnen de gemeentelijke beleids- en 

bestekkaders zoveel mogelijk te ontzorgen op het vlak van afvalbeheer: van inzameling tot aan 

aanbieding aan verwerkers.  

De NV gaat het totale takenpakket van de afvalbeheerketen van inzameling tot het laten verwerken 

van afvalstoffen op zich nemen. De NV ontzorgt de deelnemende gemeenten op het vlak van 

afvalbeheer door hen te adviseren over trends en ontwikkelingen, de gehele inzameling en 

brengvoorzieningen te organiseren en alle relevante contracten en middelen te beheren.  

Een aantal taken wordt niet aan de NV opgedragen. Dit betreft het opstellen van het strategisch 

afvalbeleid, en inning van de afvalstoffenheffing.  

De gemeenten hebben de volgende taken opgedragen aan de NV BAR: 

 de zorg van de inzameling, het vervoer en de eventuele opslag van afvalstoffen, een en ander als 

bedoeld in de artikelen 10.21, lid 1 en 10.22, lid 1 van de Wet milieubeheer, met inachtneming van 

nadere regelgeving en besluitvorming van de betrokken gemeenten gebaseerd op de 

desbetreffende wettelijke bepalingen; 

 de zorg voor het beheer van afvalstoffen als bedoeld in titel 10.4 van de Wet milieubeheer voor 

zover deze aan de gemeente is opgedragen; 

 efficiënt, effectief en servicegericht beheer van de afval aanbiedstations in Barendrecht en 

Albrandswaard; 

 het vermarkten van afvalstoffen; 

 meldingen en klachtenafhandeling; 

 communicatie over afvalinzameling naar de burger; 

 advisering inzake afvalbeleid, afvalinzameling en afvalverwerking aan de gemeenten; 

 fungeren als kenniscentrum op het terrein van afval, gericht op het optimaal vermarkten van afval 

en het bevorderen dat afval als grondstof en brandstof kan worden ingezet; 

 ontwikkeling van projecten inzake afvalbeheer in de gemeenten – in samenwerking met de 

gemeenten; 

 volledige registratie en administratieve verwerking inzake afvalbeheer; 

 verzorgen van rapportages aan de gemeenten en aan nationale instanties (zoals het CBS en 

Rijkswaterstaat); 

 contractbeheer bestaande inzamelcontracten en verwerkingscontracten; 

 Samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de BAR-organisatie bijdragen 

aan wijkverbeteringsprojecten; 

 

Jaarwerkplannen 

Ieder jaar stelt de NV BAR-Afvalbeheer een jaarwerkplan op per gemeente. Dit jaarwerkplan sluit aan 

op de begroting van de NV en is feitelijk de basis voor de ontwikkeling  en verbetering van de 

dienstverlening tussen de gemeente en de NV. In het jaarwerkplan blijkt de diversiteit van de 

dienstverlening aan de gemeenten in het licht van de kenmerken, inzamelsystemen en beleidskaders 

van de gemeenten. 

In het jaarwerkplan staan niet alleen de uitvoerende taken die ten behoeve van de burgers worden 

uitgevoerd, maar ook de beleidsmatige inzet en projecten ter ondersteuning van het bestuur.   

 

Verricht de NV BAR-Afvalbeheer alle taken zelf? 

De NV BAR-Afvalbeheer werkt nauw samen met de BAR-organisatie. Beide organisaties werken voor 

dezelfde besturen en burgers. Dat biedt kansen voor het bereiken van extra efficiëntie. Ook moet de 

nauwe samenwerking er voor zorgen dat burgers zich niet hoeven af te vragen wie voor de 

dienstverlening verantwoordelijk is.  

De samenwerking leidt er toe dat kennis en ervaring die is opgebouwd bij de BAR-organisatie niet 

nogmaals wordt opgebouwd. De NV koopt de diensten in bij de BAR-organisatie.  

 

Op het vlak van afvalbeheer worden door de BAR-organisatie de volgende taken zelfstandig 

uitgevoerd: 

 Strategisch afvalbeleid van de gemeenten; 
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 Beheer adressenbestand; 

 Berekening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten; 

 Inning afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;  

 Afstemming met andere beleidstaken, onder meer op het vlak van inrichting van de openbare 

ruimte en stedelijke ontwikkeling, inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (sociale 

werkgelegenheid). 

 Inzet bijzondere opsporingsambtenaren (BOA). 

 Vergunningverlening en toezicht inzamelvoorzieningen en zeecontainers 

 Verwijdering zwerfafval en legen afvalbakken in de openbare ruimte. 

 

 

Op het vlak van afvalbeheer worden door de BAR-organisatie de volgende diensten geleverd aan de 

NV BAR: 

 Klanten Contact Centrum (KCC). 

 Documentaire Informatie Voorziening 

 Personeelszaken, inclusief salarisadministratie 

 Facilitaire zaken 

 Financiële administratie 

 Automatisering 

 Communicatie 

 

Kan de NV BAR-Afvalbeheer ook aan anderen leveren? 

In aanvulling op diensten voor de drie gemeenten heeft de NV BAR-Afvalbeheer de mogelijkheid om 

diensten voor derden te verrichten. Dit kunnen andere gemeenten zijn, maar ook het bedrijfsleven. De 

NV doet dit voor zover dit past binnen het wettelijk kader van Markt en Overheid en voor zover dit op 

geen enkele wijze nadelig van invloed is op de dienstverlening voor de BAR-gemeenten. 

Dienstverlening voor derden behoeft instemming van de algemene vergadering van aandeelhouders 

(AVA). 
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3. Structuur en besturingsmodel 
 

Welke wettelijke kaders zijn er voor de NV BAR-Afvalbeheer? 

Het bedrijf heeft als doel de inzameling van afvalstoffen die bij de wet (in het bijzonder de artikelen 

10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer) aan gemeenten zijn opgedragen uit te voeren.  

De NV BAR-Afvalbeheer neemt de wettelijke kaders in acht op het vlak van: 

 milieuhygiëne; 

 externe veiligheid; 

 openbare orde; 

 arbeidsveiligheid; 

 arbeidsrecht; 

 aanbesteding van diensten en werken. 

 

Wet Markt & Overheid 

In Nederland geldt de Wet Markt & Overheid. Deze wet voert gefaseerd kaders in waaraan 

overheidsbedrijven moeten voldoen. De intentie van de wet is concurrentievervalsing door 

overheidsbedrijven te voorkomen. De wet is gebaseerd op Europese richtlijnen. Belangrijkste nieuwe 

aspecten van de wet in vergelijking met het verleden is dat overheidsbedrijven maar beperkt 

(maximaal 10 % van de omzet) mogen deelnemen aan het verkeer op de vrije markt.  

Gemeenten kunnen opdrachten alleen rechtstreeks aan een overheidsbedrijf aanbieden. Hieraan zijn 

beperkingen gebonden. De wet zegt daarover:  

‘Een overheidsorganisatie kan economische activiteiten laten verrichten door een overheidsbedrijf. 

Dat wil zeggen een onderneming waarvan zij het beleid kan bepalen (rechtspersoon) of waarin zij 

deelneemt (personenvennootschap).’ De NV voldoet aan alle voorwaarden die de Wet Markt en 

Overheid stelt. 

 

Waarom is de NV BAR-Afvalbeheer een NV? 

Voor de overheidsgedomineerde afvalbeheerorganisatie zijn er drie verschillende organisatievormen: 

een Besloten Vennootschap (BV), een Naamloze Vennootschap (NV) en een Gemeenschappelijke 

Regeling (GR). Voor de afvalinzameling in de drie gemeenten is de Gemeenschappelijke Regeling 

een mogelijkheid. Maar het uitgangspunt van toekomstbestendigheid maakt dat de vennootschap 

beter passend is. De markt van de afvalinzameling is erg aan verandering onderhevig. Toekomstige 

fusies moeten niet worden uitgesloten. De vennootschap maakt een fusie eenvoudiger dan een GR. 

De NV-vorm maakt overdracht van aandelen en fusies eenvoudiger dan de BV-vorm. In Nederland is 

van de vennootschappen de NV-vorm ook het meest gangbare. 

 

De NV is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die in 

beginsel vrij overdraagbaar zijn. De naamloze vennootschap is 'naamloos' omdat er bij de NV geen 

verplichting bestaat tot het houden van een register van aandeelhouders. Beperkte aansprakelijkheid 

en rechtspersoonlijkheid zijn verbonden met de formele anonimiteit. 

Het hoogste orgaan is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De dagelijkse leiding 

berust bij de raad van bestuur, ook wel directie genoemd. De directie wordt door de AVA benoemd en 

ontslagen.  

 

Hoe wordt de NV BAR-Afvalbeheer geleid? 

Het besturingsmodel of governance-model is als volgt. 

De NV BAR-Afvalbeheer wordt opgericht door de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en 

Ridderkerk. Twee rollen staan centraal in het besturingsmodel: de eigenaar/aandeelhouder en de 

opdrachtgever. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aandelenkapitaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_Vergadering_van_Aandeelhouders
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_bestuur
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Figuur 1 Besturingsmodel NV BAR-Afvalbeheer 

 

Het besturingsmodel kent de volgende organen: 

 De aandeelhoudersvergadering van de NV (AVA: algemene vergadering van aandeelhouders). 

 De directie van de NV. 

 De gemeenten: 

 gemeenteraad 

 college van B&W. 

 BAR-organisatie 

 

Gelet op de omvang van de NV is er geen aparte Raad van Commissarissen noodzakelijk. 

 

Orgaan Invulling en taak 

Aandeelhouders  Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA): 

Leden uit de colleges van de drie gemeenten. 

Ambtelijk ondersteund door de BAR-organisatie. 

 Benoeming en ontslag directie. 

 Vaststelling begroting, jaarverslag en jaarrekening.  

 Vaststellen en wijzigen van statuten. 

Directie  Directeur 

 Verantwoordelijk voor operationele taakuitvoering. 

 Verantwoordelijk voor planning en beleid en bedrijfsvoering, 

(o.a. opstellen begroting en rekening, HRM-beleid en 

uitvoering). Verantwoording afleggen aan AVA van de NV 

BAR. 

Opdrachtgever Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 

Portefeuillehouders milieu/afval, 

Ambtelijk ondersteund vanuit de BAR-organisatie. 

Formuleren van opdrachten via dienstverleningsovereenkomsten. 

Gemeenteraden  De gemeenteraad neemt beslissingen over de wettelijke 

afvaltaken. De raad stelt voor zijn gemeente de 

Afvalstoffenverordening vast.  

 De gemeenteraad bepaalt de hoogte van de tarieven van de 

afvalstoffenheffing en/of reinigingsheffing. 

 De raad stelt het afvalhoofdstuk van de gemeentebegroting 

vast. Daarin wordt ook de opdracht aan de NV opgenomen. 

Colleges van B&W  Voorbereiding besluitvorming gemeenteraad, met ambtelijke 

ondersteuning vanuit BAR-organisatie en de NV BAR. 

 Aanwijzing van lid van de AVA. 

 Aanwijzing van lid als bestuurlijk opdrachtgever van de BAR. 

Gemeente 
Barendrecht

Gemeente 
Albrandswaard

Gemeente 
Ridderkerk

N.V

Algemene 
vergadering van 
aandeelhouders

Opdracht-
geverschap
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 Voorbereiding van AVA-vergaderingen. 

BAR-organisatie  Ondersteunen van colleges van B&W. 

 Leveren van diensten aan de NV (via een 

dienstverleningsovereenkomst) 

 

Hoe is de NV BAR-Afvalbeheer georganiseerd? 

De organisatie van de NV BAR-Afvalbeheer kent de volgende functiecategorieën: 

 Directie 

 beleid & projecten 

 communicatie, inclusief klantcontact 

 bedrijfsvoering 

 uitvoering afvalbeheer 

- planning en werkvoorbereiding 

- uitvoering inzameling 

- beheer afval aanbiedstations 

- beheer materieel (voertuigen, containers) 

 

 

 
 

             Figuur 2 Organogram NV BAR 

 

 

Bij de functiecategorieën horen de volgende taken: 

 

Directie 

 Algemene leiding aan de uitvoering en bedrijfsvoering van de NV; 

 Relatiebeheer met andere organisaties binnen en buiten de gemeenten. 

 

Beleid & projecten 

Afhankelijk van de dienstverleningsovereenkomst: 

 Adviezen aan gemeenten over ontwikkelingen voor te voeren afvalbeleid; 

 Adviezen op het vlak van tactisch beleid en operationeel beleid; 

 Projecten op het gebied van vernieuwing afvalbeheer; 

 Afstemming met operationele afdelingen van de BAR-organisatie over wijkbeheer, projecten en 

toezicht & handhaving. 

 Relatiebeheer – partners en maatschappelijke partners in de inzameling/verwerking van afval. 

 Contractmanagement producten en diensten. 

 

Communicatie, inclusief klantcontact 

 Voorlichting, educatie, participatie en communicatie; 

 Registreren en beheren meldingen; 

 Telefonische klanten service (o.a. vraagbaak, inplannen afspraken grof vuil; 

Directeur

Beleid
Projecten Inzameling Milieu-straten

Bedrijfs-
voering

Organisatie
Gemeenschappelijke 

regeling BAR

Bedrijfsleider

NV BAR
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 Pasmutaties en pasjesuitgifte (milieustraat en ondergrondse containers). 

 

Bedrijfsvoering 

 Voorbereiding begroting en verslaglegging; 

 Voeren financiële administratie; 

 Control; 

 HRM-beleid en personeelszorg; 

 Salarisadministratie; 

 ICT-beheer; 

 KAM: kwaliteitszorg, arbozorg en milieuzorg, en veiligheidszorg; 

 inkoop; 

 Documentatie en informatiebeheer; 

 Juridische zaken, compliance; 

 Beheer en onderhoud gebouwen: via de BAR-organisatie 

 Catering: via de BAR-organisatie. 

 

Uitvoering inzameling 

 Beladen van voertuigen; 

 Rijden van voertuigen. 

 

Planning en werkvoorbereiding 

 Planning en voorbereiding van de uitvoering van de inzameling (o.a. routering, indeling werktijden); 

 Planning van afhandeling van meldingen en klachten van burgers; 

 Registratie (monitoring) en rapportage activiteiten en resultaten afvalinzameling (omvang 

afvalstromen); 

 Urenadministratie; 

 Administratie containerbeheer en adressenbeheer;  

 Beheer inzamel-specifieke ict-applicaties (routeplanning, boordcomputers, containermanagement, 

dynamisch inzamelen, pasjesuitgifte). 

 

Beheer afvalaanbiedstations (Barendrecht en Albrandswaard) 

 Inname afvalstromen die worden aangeboden op de afvalaanbiedstations; 

 Beheer en onderhoud van de afvalaanbiedstations; 

 Laten afvoeren van afvalstromen van afvalaanbiedstations. 

 

Beheer materieel 

 Aankopen/huren/leasen van voertuigen; 

 Stalling voertuigen, opslag inzamelmiddelen; 

 Reiniging van inzamelvoertuigen; 

 Klein onderhoud voertuigen; 

 Beheer, vervanging en onderhoud inzamelmiddelen (minicontainers, verzamelcontainers, roll 

packers etc.); 

 Onderhoud materieel op afvalaanbiedstations. 

 

Opmerkingen: 

 De BAR-organisatie kan voor gladheidbestrijding materieel en personeel inhuren van de NV BAR. 

 Een deel van bovenstaande taken wordt, gelet op de omvang van de organisatie van buiten de NV 

betrokken, namelijk van de BAR-organisatie. Het is mogelijk dat daarnaast en aanvullend 

(specifieke specialistische) taken worden betrokken van een andere publieke organisatie of een 

private organisatie. 
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4. Personeel 
 
Welke functies zijn er binnen de NV BAR? 

Op grond van de organisatie en de functiecategorieën in de organisaties worden de volgende functies 

onderscheiden:  

 

 Functienaam Formatie in Fte 

1 Directeur 0,4 

 Subtotaal 0,4 

 Beleid & projecten  

2 Afdelingshoofd beleid & projecten 1,0 

3 Medewerker operationeel beleid & projecten 2,0 

4 Medewerker afvalregistratie 2,0 

5 Medewerker communicatie afvalbeheer 0,6 

 Subtotaal 5,6 

 Uitvoering  

6 Afdelingshoofd Uitvoering 1,0 

 Subtotaal 1,0 

 Bedrijfsvoering  

7 Secretarieel en administratief medewerker tvs receptioniste 0,9 

8 Medewerker financiële administratie 1,5 

9 Medewerker financiën * 0,4 

10 Medewerker HRM (P&O) * 0,4 

11 Medewerker KAM/SHEQ * 0,2 

12 Medewerker ICT * 0,5 

13 Medewerker Inkoop * 0,1 

14 Medewerker juridische zaken * 0,1 

 Subtotaal 4,1 

 Operationele Uitvoering  

15 Coördinator uitvoering afvalbeheer  1,0 

16 Medewerker voorbereiding en planning 1,0 

17 Medewerker afvalinzameling: chauffeur/belader 12,0 

 Medewerker afvalinzameling: chauffeur/belader (op uitzendbasis) Variabel ** 

18 Coördinator afvalbeheer afval aanbiedstations 1,0 

19 Medewerker beheer afval aanbiedstations 6,0 

 Medewerker beheer afvalaanbiedstations/belader (op uitzendbasis) Variabel ** 

20 Monteur 1,0 

 Subtotaal 22,00 

 Totaal  33,1 

 ** Variabel / uitzendkrachten 6 - 10 

Tabel 1 Formatie NV BAR 

* ingehuurd van BAR-Organisatie o.b.v. Dienstverleningsovereenkomst 

 

Is iedereen in dienst bij de NV BAR? 

Wat betreft bezetting van de functies door personeel, kent de NV BAR-Afvalbeheer de volgende 

vormen: 

 

Personeel in dienst van de NV BAR-Afvalbeheer 

Het personeel in dienst van de NV MAR wordt overgenomen door de NV. 

Ook operationele medewerkers van de gemeenschappelijke regeling BAR kunnen er voor kiezen om 

in dienst te treden van de NV BAR. Voor alle vacatures die binnen de NV na 1 januari 2016 ontstaan, 

wordt binnen de BAR-organisatie en extern geworven. Personen die vervolgens geplaatst worden op 

een vacature, treden in dienst van de NV BAR-Afvalbeheer in de Cao Afval en milieu services. 
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Personeel in dienst van de GR BAR-Organisatie 

Medewerkers van de BAR-organisatie die werkzaam zijn op een taak die voortaan door de NV BAR-

Afvalbeheer wordt uitgevoerd, worden gedetacheerd bij NV. 

Het gaat om medewerkers die werken binnen alle taakgebieden, met uitzondering van bedrijfsvoering. 

Deze medewerkers functioneren volledig onder verantwoordelijkheid van de directeur van de NV. Bij 

het ontstaan van vacatures bij de bedrijfsvoeringsfuncties en de uitvoeringsfunctie, wordt geworven 

voor plaatsing in de NV. Bij detachering van personeel dient rekening te worden gehouden met fiscale 

aspecten (btw). 

Over de detachering worden nog nadere afspraken gemaakt met de medezeggenschap van de BAR-

organisatie. 

 

Ingehuurd bij de NV BAR-Afvalbeheer (onder verantwoordelijkheid directeur NV) 

Op het vlak van de bedrijfsvoeringsfuncties op het vlak van Financiën, HRM, KAM, ICT, juridische 

zaken (en compliance), documentatievoorziening en inkoop, wordt capaciteit op basis van een 

dienstverleningsovereenkomst ingehuurd van de BAR-organisatie (of van een private organisatie – zie 

hieronder). De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van het werk op het vlak van bedrijfsvoering 

berust bij de directeur van de NV. Ook hierbij dient rekening te worden gehouden met fiscale aspecten 

van detachering (btw). 

 

Personeel / capaciteit ingehuurd bij publieke of private partij bedrijfsvoering 

Indien bedrijfsvoeringscapaciteit niet van de BAR-organisatie kan worden betrokken, zal deze worden 

ingehuurd van een private partij of een publieke partij (via detachering). Beide zijn fiscaal belast met 

btw. Ook voor uitvoerende functies, zoals chauffeurs en beladers, zal een beroep gedaan worden op 

externe partijen.  

  

Medewerkers ingezet via leerwerkplek 

Ten behoeve van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk kunnen (tijdelijke) 

leerwerkplekken worden gecreëerd om mensen werkervaring te laten opdoen. Of hieraan behoefte is, 

en zo ja op welke plekken dat dan gerealiseerd kan worden, wordt later bekeken met de BAR-

organisatie.   

 

Welke arbeidsvoorwaarden gelden er in de NV BAR-Afvalbeheer? 

De medewerkers die overkomen van de NV MAR behouden hun arbeidsvoorwaarden inclusief 

opgebouwde rechten, zoals pensioen. Er is sprake van 'overgang van organisatie'. De CAO Afval en 

Milieuservices kent alleen schalen voor operationele medewerkers en hun direct leidinggevenden. 

Voor in de toekomst te vervullen functies binnen de NV die niet passen binnen de CAO Afval en 

milieuservices worden in het betreffende arbeidscontract aanvullende afspraken gemaakt, waarbij de 

in de CAO geldende rechten en plichten en in acht worden genomen (inclusief de periodiek te maken 

CAO-afspraken). 

De personen die functies vervullen vanuit detachering van de BAR-organisatie behouden de 

arbeidsvoorwaarden van CAR UWO inclusief de daarin opgebouwde rechten, zoals pensioenen. 

 

Sociaal Plan 

Voor de medewerkers die overkomen van de NV MAR wordt een sociaal plan gemaakt. Vanwege het 

feit dat alle betrokken medewerkers in dienst van de NV MAR over kunnen gaan naar de NV BAR -

Afvalbeheer kan het Sociaal Plan voor deze medewerkers volstaan met de mededeling dat alle 

medewerkers die aangeven de overstap te willen maken geplaatst kunnen worden in de NV met 

behoud van rechten en plichten volgens mens volgt werk: aanstelling, inschaling in de CAO Afval en 

Milieuservices, en behoud van deelname in het pensioenfonds ABP. In het sociaal plan wordt 

aangegeven dat er bij goed functioneren een werkgarantie is, met in achtneming van de regels, 

rechten en plichten die passen bij de CAO Afval en milieuservices. In het Sociaal Plan wordt 

aangegeven dat de NV ten minste 5 jaar zelfstandig zal bestaan. Bij een eventuele wijziging in de 

organisatie door splitsing, fusie of overname nadien, zullen de opgebouwde rechten en plichten in 

acht worden genomen. 

 

Voor de medewerkers van de BAR-organisatie die (op basis van vrijwilligheid) aangeven per uiterlijk 6 

maanden vanaf 1-1-2016 te willen overstappen naar de NV BAR -Afvalbeheer geldt dat het 

arbeidsvoorwaardenpakket van de NV BAR-Afvalbeheer in zijn totaliteit gelijkwaardig is aan het 
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pakket dat voor de betreffende medewerkers bij de BAR-organisatie gold. In het Sociaal Plan wordt 

aangegeven wat de overeenkomsten en verschillen zijn en wat de consequenties van de overstap 

zijn. Eventuele nadelen in brutosalaris en/of nettosalaris en pensioenlasten, zullen bij een overstap 

worden gecompenseerd tot het niveau van het laatst genoten salaris onder CAR-UWO. 

 

Hoe ziet het personeelsbeleid er uit? 
Het personeelsbeleid van de NV BAR-Afvalbeheer is gericht op het planmatig managen van het 

personeel om een continue beschikbaarheid te hebben van voldoende gekwalificeerde en 

gemotiveerde medewerkers om de taken van de NV uit te voeren. 

 
Het personeelsbeleid is een rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directeur van de NV. Het zal in 
2016 nader uitgewerkt worden. Hij wordt daarbij ondersteund door de medewerker HRM, ingehuurd 
van de BAR-organisatie. Bij het opstellen van het personeelsbeleid zal gebruik worden gemaakt van 
de uitgangspunten en producten van de BAR-organisatie. Het traject zelfstandige 
overheidsprofessional en het werken met de vier p’s (Plezier, Positief, Passie en Prestatie) en het 
flexwerken maken hier onderdeel van uit. Op deze wijze voorkomen we dat de gedetacheerde 
medewerkers van de BAR-organisatie wederom met een grote verandering worden geconfronteerd.   
 

Voor de uitwerking van het personeelsbeleid gelden in elk geval de volgende inhoudelijke 

uitgangspunten: 

 Medewerkers zijn een belangrijke factor voor succes van de organisatie. Zij leveren een 

belangrijke bijdrage aan de productie en daarmee aan de doelen van de van de NV BAR. 

 Investeren in medewerkers is daarom noodzakelijk en wenselijk. Het betekent investeren in 

motivatie, betrokkenheid en 'welbevinden' van medewerkers. 

 Investeren gebeurt op verschillende wijzen: het geven van aandacht, respect en erkenning en het 

bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling. 

 Medewerkers dient duidelijkheid te worden gegeven omtrent wat van hen wordt verwacht in de 

organisatie en wat zij van de organisatie kunnen verwachten op het vlak van beloning, waardering 

en ontwikkelmogelijkheden. 

 Mobiliteit van medewerkers draagt bij aan hun welbevinden in de organisatie. Daarop dienen 

opleidingen gericht te zijn. Daarbij past afgewogen instroom, doorstroom en uitstroom van 

medewerkers. 

 Medewerkers dient ruimte te worden gegeven om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

loopbaan. 

 Medewerkers dienen hun werk uit te voeren in een veilige werkomgeving met voldoende 

hulpmiddelen om die veiligheid te waarborgen, minimaal conform de geldende wet- en 

regelgeving. 

 De NV streeft er in samenwerking met de BAR-organisatie naar om het aantal mensen met afstand 

tot de arbeidsmarkt dat werkzaam is binnen de NV te laten toenemen en hen op verschillende 

plekken in de organisatie te laten werken. Het doel is hen te laten uitstromen naar regulier werk 

binnen of buiten de NV. 

 De NV streeft er in samenwerking met de BAR-organisatie naar om het aantal mensen met een 

beperkte loonwaarde (garantiebanen) in de NV te laten toenemen om zo de taakstelling (quotum) 

die de drie gemeenten gezamenlijk hebben te behalen. 

 

Hoe wordt de medezeggenschap geregeld? 

Het personeelsbestand van de NV BAR-Afvalbeheer blijft naar verwachting vooralsnog onder de 

grens waarbij een organisatie op grond van de Wet op de ondernemingsraden verplicht is om een 

Ondernemingsraad (OR) op te richten. Om toch medezeggenschap in de NV te regelen krijgt de 

directeur de opdracht om een vorm van overleg met vertegenwoordiging van het personeel op te 

zetten. Dat overleg wordt door hem geconsulteerd bij vraagstukken die het bedrijfsbeleid betreffen. 

Het overleg kan ook ongevraagd adviezen geven aan de directeur. 

Voor de gedetacheerde medewerkers van de BAR-organisatie geldt dat zijn te allen tijde terug kunnen 

vallen op de medezeggenschap, inclusief het Georganiseerd Overleg.  
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5. Management van middelen 

Hoe worden de administratieve processen geregeld? 

 

Informatiemanagement 

Het informatiemanagement ondersteunt de bedrijfsvoering van de NV BAR. Het sluit zoveel mogelijk 

aan bij het informatiemanagement van de BAR-organisatie en waar nodig bij die van andere 

organisaties die werkzaam zijn op het vlak van afvalbeheer. Bij de aankoop van software overlegt de 

directeur van de NV met de afdelingen Informatiemanagement en Automatisering van de BAR-

organisatie. 

 

Kwaliteitszorg, Arbozorg en milieuzorg 

De NV BAR-Afvalbeheer sluit voor milieuzorg en Arbozorg aan bij de BAR-organisatie. Zo nodig wordt 

in overleg met de BAR-organisatie voor deze onderwerpen en voor specifieke kwaliteitszorg en 

veiligheidszorg aangesloten bij een andere publieke of private afvalbeheerorganisatie. In dat verband 

zal worden bezien of de NV streeft naar het verwerven van (ISO-)gecertificeerde kwaliteitszorg (9001) 

en milieusystemen (14001).  

 

Administratieve systemen 

Voor de inrichting van de (financiële) administratie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de systemen 

die de uitvoeringsorganisatie van de BAR-organisatie gebruikt. Dit bevordert de informatieoverdracht 

tussen de NV en de BAR-organisatie. 

 

Welke middelen ten behoeve van de afvalinzameling zijn beschikbaar? 

Het materieel betreft inzamelmiddelen (containers) en voertuigen (tractie).  

 

Inzamelmiddelen 

De NV BAR-Afvalbeheer beschikt met de overkomst van materieel van de NV over eigen 

inzamelmiddelen in de vorm van minicontainers, ondergrondse containers, containers in milieuparkjes, 

en andere verzamelcontainers. 

Daarnaast maakt de NV gebruik van de inzamelmiddelen die eigendom zijn van de drie gemeenten en 

daarmee van de gemeenschappelijke regeling BAR. De kapitaalslasten van deze middelen zijn 

opgenomen in de begroting van de betreffende gemeenten. Het gaat om minicontainers, 

verzamelcontainers, ondergrondse containers en bakken uit milieuparkjes. 

De betonbakken van de ondergrondse containers zijn en blijven in alle gevallen eigendom van de 

gemeenten. 

 

Het onroerend goed en nagelvaste goederen op de afval aanbiedstations van Barendrecht en 

Albrandswaard zijn eigendom van de gemeenten. De roerende goederen blijven eveneens eigendom 

van de gemeenten. Bij vervanging en nieuw-investeringen worden de (niet nagelvaste) roerende 

goederen aangeschaft door de NV en worden deze eigendom van de NV.  

 

Voertuigen 

De inzamelvoertuigen die met ingang van 1 januari 2015 eigendom van de NV MAR zijn, worden 

verkocht aan de gemeente Rotterdam (Roteb Lease). De NV BAR-Afvalbeheer least de benodigde 

voertuigen van Roteb Lease. Bij extra incidenteel benodigde inzet buiten het leasecontract heeft de 

NV de mogelijkheid inzamelvoertuigen te huren op de private markt. 

 

Hoe is de huisvesting geregeld? 

De NV BAR-Afvalbeheer is gehuisvest in onroerend goed dat eigendom is van de gemeenten 

Albrandswaard (locatie Rhoon) en Barendrecht. Het onroerend goed wordt gehuurd van de BAR-

organisatie. 

 Adres kantoor, stalling en opslag, Nijverheidsweg 3, 3161 GJ Rhoon. 

 Adres afvalaanbiedstation Albrandswaard: Nijverheidsweg 3, 3161 GJ Rhoon. 

 Adres afvalaanbiedstation Barendrecht: Londen 15, 2993 LA Barendrecht. 
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Het kantoor in Rhoon is voorzien van een kantine waar ook medewerkers in de buitendienst van de 

BAR-organisatie welkom zijn. Hier is rekening mee gehouden bij de vaststelling van de huur van het 

gebouw. Ook kan er door medewerkers van de BAR-organisatie gebruik gemaakt worden van de flex-

werkplekken. Er worden bij de inrichting van  werkplekken geen rekening gehouden met gasten.  

 

Welk beleid voor inkoop, huur en lease hanteert de NV BAR-Afvalbeheer? 

De NV kent verschillende vormen van koop, huur en lease: 

 inkoop capaciteit bedrijfsvoering bij organisatie van de BAR-organisatie; 

 inkoop van specifieke bedrijfsvoering bij private bedrijven; 

 inhuur van tijdelijk personeel voor directe werkzaamheden bij lokale en regionale uitzendbureaus; 

 lease, beheer en onderhoud van voertuigen bij Roteb Lease; 

 inhuur van specifieke afvalbeheertaken (vanwege specialisme of schaal) bij private organisaties: 

bijvoorbeeld inzameling gevaarlijk afval; 

 inhuur van facilitaire activiteiten via de BAR-organisatie: schoonmaak gebouwen, catering; 

 inhuur specifieke communicatieactiviteiten en –adviezen bij projecten bij communicatiebureaus; 

 inhuur van de accountant. 

 

Als overheidsbedrijf is de NV BAR-Afvalbeheer een aanbestedingplichtige organisatie op grond van 

de Aanbestedingswet 2012. De NV kent inkoop- en aanbestedingsregels en voorwaarden die 

gebaseerd zijn op het inkoopbeleid van de gemeenten. In praktijk houdt dit in dat de 

inkoopvoorwaarden vergelijkbaar is met die van de BAR-organisatie. Dit betreft onder meer de 

aspecten duurzaamheid, lokaal ondernemerschap en social return. Bij inkoop wordt de NV 

geadviseerd door het domein Bedrijfsvoering van de BAR-organisatie. 
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6. Financiën 

Hoe ziet de planning & control cyclus er uit? 

Het wettelijk regime voor de NV BAR-Afvalbeheer is het Burgerlijk Wetboek (BW). De begroting, het 

jaarverslag en de jaarrekening worden opgesteld door de directie en vastgesteld door de AVA. Voor 

de inrichting van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag wordt rekening gehouden met de 

eisen die vanuit het Besluit Begroting en Verslaglegging (BBV) worden gesteld aan 

overheidsorganisaties. Op deze wijze wordt aangesloten bij de systematiek die de gemeenten 

hanteren en wordt optimale transparantie gegeven. 

 

Bij de opstelling van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening zal gebruik gemaakt worden 

van:  

 Dit bedrijfsplan; 

 De dienstverleningsovereenkomsten tussen de NV en de individuele gemeenten en tussen de NV  

en de BAR-organisatie; 

 Werkplanningen per organisatieonderdeel; 

 

De directeur van de NV overlegt periodiek met de BAR-organisatie over de financiële informatie die de 

gemeenten nodig hebben voor hun eigen planning & control en de inrichting van de documenten op 

basis van het BBV. De NV heeft een eigen onafhankelijke accountant. 

 

Hoe ziet de begroting er uit? 

De begroting kent een Activiteiten- of Productenbegroting. Daarin zijn opgenomen  

 lasten gekoppeld aan de inzameling van afvalstromen, gebaseerd op mensuren en tractie-uren 

voor de inzameling; 

 lasten gekoppeld aan het beheer van de afvalaanbiedstations, gebaseerd op mensuren, tractie-

uren en kapitaalslasten; 

 lasten en baten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen en van afvalstromen afkomstig 

van de afvalaanbiedstations; 

 lasten en baten van de overige activiteiten van de NV BAR 

 totale lasten en baten van de NV BAR 

 

Voorts worden in de begroting inzicht geboden in:  

 Weerstandsvermogen en risico’s 

 Onderhoud van kapitaalgoederen 

 Financiering  

 Bedrijfsvoering. 

 Kostensoorten 

 Meerjarenramingen 

 Exploitatie 

 Investeringen 

 

In de begroting wordt uitgegaan van integrale kostprijsberekening gericht op de activiteiten en 

producten. 

 

Bij de inrichting en opbouw van de begroting worden de volgende stappen gezet, op basis van zero 

base budgeting. 

 

1. Benoeming van activiteiten (of producten), uitgesplitst naar type activiteit en voor inzameling naar 

deelstroom, op basis van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de NV en de gemeenten; 

2. Bepaling van de benodigde mensuren en tractie-uren en indirecte kosten, op basis van de uren die 

de afgelopen jaren zijn gemaakt door Albrandswaard, de NV MAR voor Ridderkerk en Van 

Gansewinkel (NV MAR) voor Barendrecht. De directe uren worden geanalyseerd en zo nodig 

bijgesteld op basis van kennis en inzichten van directe urenbesteding elders. De indirecte uren 

worden bepaald aan de hand van de indirecte taken die bij de NV worden ondergebracht. 
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3. Bepaling van de kostendragers en toerekening naar activiteiten (kostenallocatiemodel, zie hierna): 

 personele kosten: salarissen en sociale premies; 

 indirecte personele kosten: salarissen, sociale premies, detacheringskosten en inhuurkosten; 

 tractiekosten (voertuigkosten): leasekosten; 

 huisvestingskosten: centrale huisvesting en afvalaanbiedstations; 

 overige kapitaallasten: inzamelmiddelen; 

 overige direct toewijsbare kosten; 

 opslag voor algemene kosten: management, beleid algemene communicatie; 

4. Opstellen van de activiteitenbegroting. 

 

De kosten voor de inzet van mensen en middelen, verwerkingskosten en opbrengsten en overige 

kosten en opbrengsten worden zoveel mogelijk direct toegerekend aan de producten en activiteiten 

voor de individuele gemeenten. Niet direct toe te rekenen kosten worden toegerekend naar rato van 

de diensten die door de gemeenten. 

In de begroting worden de kosten van verwerking en transport en van beheer van inzamelmiddelen 

apart in beeld gebracht. 

 

Hoe worden de kosten op een eerlijke manier aan de drie gemeenten doorbelast? 

De productiemiddelen worden naar rato van inzet voor de activiteit toegerekend naar de activiteit of 

product. Daarmee is ook de verdeling van de kosten over de gemeenten gekoppeld aan de concrete 

inzet van manuren en voertuiguren. Het gaat hierbij zowel om de inzameling van afval, beheer afval 

aanbiedstations als de andere genoemde producten en activiteiten van de NV BAR. 

 

Het kostenallocatiemodel is als volgt. 

 

Personeel 

Hiertoe behoort direct productief personeel waarvan de uren zijn toe te rekenen aan de activiteiten 

voor de individuele gemeenten op basis van uren. Indirect personeel (bijv. de functie van directeur) 

wordt toegerekend via ‘algemene kosten’. Het gaat om kosten van personeel dat in dienst is, dat wordt 

gedetacheerd en dat wordt ingehuurd bij uitzendbureaus. 

 

Tractie 

Tot de tractie behoren de voertuigen. Het uurtarief wordt bepaald door de leasekosten. Op basis van 

inzet van uren kunnen de kosten worden toegerekend aan de activiteiten voor aan de gemeenten 

waarvoor de voertuigen worden ingezet. De hoogte van de voertuigkosten wordt bepaald via de 

aanbesteding van de leasecontracten.  

 
  

Personeel Tractie Huisvesting
Kapitaal

lasten

Algemene

kosten

Overig 

direct 

toewijsbaar

Kosten

product/activiteit

uren x  tarief 1:1 naar activiteit



NV BAR-Afvalbeheer 
Bedrijfsplan versie 3.1 - juni 2015 
 

23 
 

Huisvesting 

Huisvestingkosten betreffen de huren die de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht en de BAR-

organisatie bij de NV in rekening brengt voor de afvalaanbiedstations, opslag, garages en kantoren.  

Daar waar dit praktisch mogelijk is, zijn de huisvestingskosten direct toegerekend aan een product of 

activiteit. Het gaat hierbij om de afvalaanbiedstations. De overige huisvestingskosten (centrale 

huisvesting in Rhoon) zijn als opslag op de directe kosten verdeeld. 

 

Overige kapitaallasten 

Het gaat hier vooral om rente en afschrijving op de afvalinzamelmiddelen (diverse soorten containers) 

en overige activa. De kapitaallasten zijn relatief laag doordat de NV (nieuwe) de voertuigen least bij 

Roteb-lease. 

 

Overige direct toewijsbare kosten 

Hierbij gaat het om specifieke hulpmiddelen zoals een specifiek afvalmanagementsysteem (CMS). 

 

Algemene kosten 

Het gaat hier om niet toerekenbare indirecte kosten:  

 Bestuurskosten 

 Kantoorkosten 

 ICT en automatiseringskosten 

 Advies- en accountantskosten 

 In- en verkoopkosten 

 

Het aandeel van deze kosten in het totaal van de afvalinzamelkosten is beperkt omdat zoveel mogelijk 

kosten van personeel en tractie via uurbesteding worden toegerekend aan de gemeenten. De 

algemene kosten worden zoveel mogelijk verdeeld over de gemeenten conform de verdeelsleutel die 

ook is gebruikt bij de verdeling van de algemene kosten in de gemeenschappelijke regeling BAR. 

 

Heeft de NV BAR-Afvalbeheer een eigen vermogen en reserve? 

Doordat de kapitaallasten beperkt zijn, vanwege het feit dat de voertuigen worden geleased, heeft de 

NV een beperkt eigen vermogen nodig om voldoende solvabel te zijn. Het eigen vermogen bestaat uit 

het aandelenkapitaal van de drie gemeenten. Daarnaast bekostigt de NV de roerende activa zoals 

containers, met vreemd vermogen. 

 

De NV bouwt een weerstandvermogen op om niet-structurele financiële risico’s te kunnen opvangen. 

De risico's zijn beperkt. Risico's hebben namelijk vooral betrekking op schommelingen in de 

marktprijzen voor de verwerking van de afvalstoffen. De verwerkingskosten zijn opgenomen in de 

gemeentebegrotingen en niet in de begroting van de NV BAR. Het weerstandsvermogen wordt 

opgebouwd via de jaarlijkse bedrijfsresultaten. Omdat de NV geen winstoogmerk heeft, zal deze 

opbouw zeer geleidelijk zijn.  

 

De NV BAR-Afvalbeheer streeft er naar geen winst te maken en keert op grond daarvan geen 

dividend uit. Eventueel behaald positief resultaat wordt toegevoegd aan de bedrijfsreserve tot een 

bedrag waarbij de norm voor solvabiliteit (30 %) is gehaald. 

 

Zijn er voor de NV BAR-Afvalbeheer aanloopkosten en frictiekosten? 

De NV BAR-Afvalbeheer is een nieuwe organisatie. Dat betekent dat er bij de start eenmalige kosten 

worden gemaakt en dat de efficiëntiewinst nog niet volledig is.  

De kosten betreffen: 

 de formele oprichting van de NV BAR; 

 huisvesting in Rhoon van personeel dat gedetacheerd wordt vanuit de BAR-organisatie; 

 aanbestedingskosten voor dienstverlening, huur en koop van diensten en producten; 

 verkoopkosten voertuigen; 

 overgangskosten NV MAR naar NV BAR, waaronder de kosten voor overheveling van 

inzamelmiddelen; 

 tijdelijk management van de NV in de overgang van NV MAR naar NV (kwartiermaker). 
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De frictiekosten zullen zo beperkt mogelijk worden gehouden. Er zijn beperkte desintegratiekosten in 

de vorm van het opsplitsen van de huidige afdeling Afval & Materieel van de BAR-organisatie. Binnen 

de BAR-organisatie zal een oplossing moeten worden gezocht voor het feit dat een deel van de 

medewerkers structureel gedetacheerd wordt bij de NV BAR. Van de 20,8 fte van de afdeling worden 

14,8 fte gedetacheerd. 

Daarnaast kunnen er frictiekosten ontstaan doordat medewerkers er vrijwillig voor kiezen om in dienst 

te treden van de NV en overgaan van de CAR-UWO naar de Cao Afval en milieuservices. De omvang 

van deze kosten zijn afhankelijk van het aantal personen dat de overstap maakt. Naar verwachting 

gaat het hier met name om de groep Medewerkers beheer afvalaanbiedstations (maximaal 7 fte). 

  

Hoe gaat de NV BAR-Afvalbeheer om met aansprakelijkheid? 

In overeenkomsten die de NV BAR-Afvalbeheer aangaat met leveranciers van diensten en producten 

zijn bepalingen opgenomen over aansprakelijkheid en verzekering. 

 

Deze verzekeringen geven de NV nog geen garantie dat zij gevrijwaard blijft voor schadeclaims. Het 

inzamelen van afval is mensenwerk en gaat gepaard met veel groot materieel en gevaarlijke stoffen. 

De NV kan te maken krijgen met juridische procedures die voortvloeien uit onrechtmatig handelen of 

andere juridische conflicten. 

 

De NV is daarom verzekerd voor schadeclaims van derden. Daarbij wordt zoveel mogelijk 

aangesloten bij het verzekeringsbeleid van de BAR-organisatie. De volgende risico’s zijn door de NV 

afgedekt doordat er verzekeringen voor zijn afgesloten:  

 Wettelijke aansprakelijkheid personeel; 

 Ongevallenverzekering personeel; 

 Schade veroorzaakt of geleden door personeel van derden bij inzet voor afvalinzameling door d 

 Verzekering voor vrijwilligers van verenigingen voor het inzamelen van afvalstoffen, zoals oud 

papier;  

 Aansprakelijkheidsverzekeringen voor de voertuigen conform de Wet 

aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voor schade aan derden en een casco-dekking voor 

schade aan het eigen voertuig; 

 Verzekering bewegende delen van inzamelvoertuigen. 

 Collectieve ongevallenverzekering werknemers (vast personeel – 24 uur per dag gedurende 7 

dagen per week), tijdelijk personeel en uitzendkrachten (tijdens werkzaamheden en de route van 

en naar het werk); 

 Milieuaansprakelijkheidsverzekering voor calamiteiten met schadelijke gevolgen voor het milieu. 
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7. Ambities 

Wat zijn de ambities van de NV BAR-Afvalbeheer? 

Vanzelfsprekend wil de NV BAR-Afvalbeheer vooral dat de burgers en besturen tevreden zijn over de 

dienstverlening van de NV. Dat betekent dat de NV betrouwbaar, kostenefficiënt en klantvriendelijk wil 

zijn.  

De besturen zullen de komende jaren steeds meer inzet gaan plegen op het gebied van 

duurzaamheid. Gemeenten spelen een sleutelrol in het rijksprogramma Van Afval Naar Grondstof: 

VANG. In dit programma zijn voor gemeenten erg ambitieuze doelstellingen geformuleerd.  

 

In de jaarwerkplannen zullen de komende jaren de ambities van de NV worden uitgewerkt. Het gaat 

hier om voorlopige ambities die kunnen wijzigen onder invloed van Europese, landelijke en lokale 

bestuurlijke ontwikkelingen. 

 

Binnen kaders die gemeenten mee geven: 

 bevordering van scheiding en hergebruik afvalstromen; 

 innovatie van inzamelsystemen voor restafval en deelstromen. 

 

Door vermindering van CO2 uitstoot bijdragen aan het klimaatbeleid van de gemeenten: 

 vermindering voertuigkilometers door optimalisering van routering; 

 lease van schone voertuigen van de Roteb-Lease (state of art) 

 keuringen met duurzaamheid door Roteb-Lease; 

 onderhoud door Roteb-Lease gericht op duurzaamheid; 

 installaties die voldoen aan milieunormen 14001; 

 dynamisch inzameling ondergrondse containers (Ridderkerk). 

 

Eigen huishouding: 

 vermindering papiergebruik op kantoor; 

 vermindering water en energieverbruik op kantoor, verblijfruimten, bij stalling en opslag en op 

afvalaanbiedstations; 

 afvalscheiding op kantoor en in verblijfsruimten; 

 verlaging van de CO2-footprint. 

 

Optimalisatie van de efficiëntie in taak- en bedrijfsvoering: 

 inzamelmethoden en technieken; 

 inzamelroutering; 

 inrichting van de afvalaanbiedstations (gericht op dienstverlening aan de burger, bevorderen van 

scheiding van deelstromen en beperken van de kosten); 

 verminderen van verwerkingskosten restafval en deelstromen en vergroting van de opbrengsten 

van deelstromen; 

 samenwerking gericht op het behalen van schaalvoordelen bij inkoop van materieel inkoop en 

vermarkten van deelstromen. 

 

Service aan burger:  

Efficiënte samenwerking tussen het KCC van de BAR-organisatie en de NV BAR. 

 regulier communiceren met de burger primair door de BAR-organisatie (KCC) en inhoudelijk 

adviseren over communicatie door de NV BAR; 

 communiceren met burger in projecten door de NV BAR; 

 afhandelen van meldingen en klachten die binnenkomen bij de gemeenten volgens protocollen en 

gericht op zo kort mogelijke tijd; 

 deelname aan klanttevredenheidsonderzoek van de gemeenten en/of de BAR-organisatie. 

 

NV BAR-Afvalbeheer als werkgever: 

Het HRM-beleid van de NV is geënt op het beleid van de BAR-organisatie en waar nodig aangepast 

voor de specifieke werkzaamheden binnen de NV BAR. 

In het HRM beleid wordt specifiek rekening gehouden vraagstukken van fysieke belasting van 

medewerkers, veiligheid tijdens het werk en gezondheid van beroepsgroep. 
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Social return on investment 

De NV BAR-Afvalbeheer streeft er naar het aandeel van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in 

de organisatie te vergroten.  
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BIJLAGE 1 

PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DE NV BAR-AFVALBEHEER  

 

De NV BAR-Afvalbeheer levert de volgende producten en diensten aan de gemeenten. 

 

 Inzameling van restafval via verschillende inzamelmiddelen, inclusief voorbereiding en planning 

 Afvalstoffen afkomstig van huishoudens;  

 Afvalstoffen afkomstig van bedrijven, voor zover het hier om afvalstoffen gaat die gelijksoortig 

zijn aan afvalstoffen afkomstig van huishoudens, die met dezelfde soort inzamelmiddelen 

worden aangeleverd en worden aangeboden binnen de routes voor inzameling van 

huishoudelijk afval, tot een maximum van 10 % van de totale hoeveelheid in te zamelen 

afvalstoffen; 

 Inzameling groente-, fruitafval; 

 Inzameling tuinafval; 

 Inzameling grof huishoudelijk afval; 

 Beheer afvalaanbiedstations (voor Barendrecht en Albrandswaard); 

 Inzameling oud papier en karton (al dan niet met verenigingen); 

 Inzameling glas; 

 Inzameling Klein gevaarlijk (chemisch) afval; 

 Inzameling kunststoffen; 

 Inzameling overige zaken volgens afspraken met de individuele gemeenten, zoals kerstbomen, 

marktafval, luiers; 

 Klantenservice: oplossing van binnengekomen meldingen en klachten; 

 Uitvoering van sorteeranalyses; 

 Containerbeheer: omwisselen, plaatsing, inname en/of reparatie, voorraadbeheer en opslag, 

registratie, beheer registratiechips en stickers; 

 Uitgifte van pasjes voor afval aanbiedstations en verzamelcontainers; 

 Afhankelijk van afspraken met gemeenten: verwijdering bijzet rond ondergrondse containers en 

verzamelcontainers; 

 Communicatie, voorlichting, educatie en communicatie door de gemeente over afvalbeheer; 

 Vermarkten deelstromen, afsluiten contracten met verwerkers; 

 Monitoring, data-analyse en opstellen van rapportages voor elk van de gemeenten. Daarin zijn de 

hoeveelheden ingezameld afval opgenomen en wordt ingegaan op de beleidsontwikkelingen; 

 

Voorts activiteiten die de primaire werkprocessen ondersteunen: 

 Beheer afvaladministratie (systemen); 

 Advisering van gemeenten inzake afvalbeleid; 

 Aansturing afvalprojecten en deelname in projecten van gemeenten; 

 Verkenning en bijhouden ontwikkelingen afvalmarkt en technologische ontwikkelingen en 

ontwikkelingen in methodieken voor inzameling, scheiding en verwerking; 

 Voorbereiding, (logistieke) planning en aansturing van uitvoerende werkzaamheden binnen de NV 

BAR 

 

 

 

  



NV BAR-Afvalbeheer 
Bedrijfsplan versie 3.1 - juni 2015 
 

28 
 

BIJLAGE 2 

WERKVERDELING TUSSEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BAR EN NV BAR-

AFVALBEHEER 

 

In onderstaande tabel staat de werkverdeling op het vlak van afvalbeheer en daaraan grenzende 

taken tussen de BAR-organisatie en de NV aangegeven. 

 

 BAR-organisatie  NV BAR-AFVALBEHEER 

 Geo-informatie   

 Doorvoeren gegevens mutaties  Doorgeven van wijzigingen in de fysieke 

omgeving als gevolg van afvalmaatregelen. 

 Projecten   

 Plaatsing buitenbakken ondergrondse 

containers. 

Wijkprojecten. 

Aanwijzen aanbiedplaatsen minicontainers. 

Vergunningverlening (tijdelijke) 

inzamelvoorzieningen en zeecontainers 

 

 

 Plaatsing of vervanging van inzamelmiddelen 

in de openbare ruimte, exclusief 

buitenbakken ondergrondse containers. 

Onderhoud inzamelmiddelen. 

Deelname aan wijkprojecten voor het 

onderdeel afval. 

Vaststellen afvalinzamelsystemen en -

locaties bij herstructurering of nieuwbouw 

Deelname projectteams advies afval en 

uitvoeringsgerelateerde zaken 

 Gebiedsbeheer    

 Toezicht en handhaving aanbiedingsgedrag 

burgers.  

Wijkregisseurs . 

 Verwijdering bijzet 

 

 Verwijderen verkeerd aangeboden afval dat 

niet kan worden teruggezet. 

  

 Beheer openbare ruimte   

 Beheer zwerfafval. 

Vegen rondom bovengrondse 

afvalcontainers. 

Legen afvalbakken in de openbare ruimte 

Afval bij evenementen (buitenruimte). 

  

 Belastingen   

 Uitvoering afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten 

  

 Beheer adressenbestand inzamelmiddelen. 

Doorgeven wijzigingen. 

 Informatievoorziening voor beheer 

adressenbestand inzamelmiddelen. 

Doorgeven wijzigingen. 

 Beheer adressenbestand (GBA). 

Jaarlijks doorgeven aantal WHA en 

woningmutaties 

  

 Financiën   

 Betaling voorschotten aan de NV BAR   

 Communicatie   

 Klanten Contact Centrum KCC 

Meldingen over afvalinzameling worden in het 

systeem gezet naar het account van de NV 

BAR 

 Registreren en afdoen van meldingen 

afvalinzameling. 

 KCC; Inname en behandeling klachten over 

de inzameling. 

 Herstelwerkzaamheden in verband met 

klachten. 

 Voortouw bij burgerparticipatietrajecten.  Deelname op verzoek van de gemeente aan 

burgerparticipatietrajecten. 

 Onderhoud gemeentelijke website 

Gemeentejournaal 

Gemeentegids 

 Bewaken actualiteit website gemeenten t.b.v. 

afvalvoorlichting 
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 Wijkinformatie.  Bijdragen aan wijkinformatie op vlak van 

afval. 

   Beheer afvalkalender  

   Communicatie afvalprojecten: opstellen 

jaarlijks communicatieplan en 

communicatiekalender.  

Pro actieve rol bij overlast van afval voor 

bewoners en het verbeteren van 

scheidingsgedrag. 

Contactpersoon van partners zoals 

woonvisie, sport&recreatie en 

duurzaamheidskring etc. 
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