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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp: Vaststelling 
aansturingsscenario N.V. BAR-
afvalbeheer Albrandswaard 2017 

 Agendapunt: 
 

Commissie:  
 
 

e-mailadres opsteller: 
n.versteeg@bar-
organisatie.nl 

Portefeuillehouder: J. de Leeuwe Openbaar 

BBVnummer: 1259400 Raadsvoorstelnr: 1258275  

 
Onderwerp 

Vaststelling aansturingsscenario N.V. BAR-afvalbeheer Albrandswaard 2017 
 
Geadviseerde beslissing 

1. Vast te stellen het aansturingsscenario bijrijder voor de verbonden partij N.V. BAR- 

afvalbeheer  

2. Deze instrumenten te gebruiken om aan dit scenario invulling te geven.  

 vast overleg met de verantwoordelijk portefeuillehouder; 

 tijdige en eenduidige aanlevering en controle van de jaarstukken;  

 jaarlijkse risicoanalyse; 

 één accounthouder en één vast financieel adviseer;  

 eenduidige correspondentie processen zowel intern als extern. 
 
 

 
Inleiding 

In april 2016 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen (1074843) vastgesteld. Om de raad te 
ondersteunen in de sturing op verbonden partijen is er een Handleiding Verbonden Partijen 
opgesteld (1204370). Als uitvloeisel daarvan wordt voor iedere verbonden partij een advies 
opgesteld over welk aansturingsscenario het beste past. Dit advies is de uitkomst van het proces van 
positiebepaling waarbij de governance-scan/risicicoscan van de verbonden partij besproken is door 
de accounthouder, portefeuillehouder en taakhouder(s). Het advies bevat de voorgestelde keuze 
voor het scenario en van passende instrumentarium. Met de keuze voor een scenario wordt de mate 
van betrokkenheid en aandacht voor de verbonden partij bepaald.  
 

N.V. BAR-Afvalbeheer Vestigingsplaats Rhoon Naamloze vennootschap 

Deelnemende partijen De gemeente Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk 

Stemverhouding: 33% 

Openbaar belang: Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen 

Bestuurlijk belang: Collegelid als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

Financiële positie - Verbonden partij Financieel belang - gemeente 

 01-01-2016 31-12-2016 Aandelenkapitaal  € 100.000 
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Eigen vermogen € 300.000  € 300.000 Leningen/garantstellingen  € 0 

Vreemd vermogen  € 0 € 0 Bijdrage gemeente 2018 € 1.254.000 

Resultaat 2016  € 0  

Risico's: Relatief beperkt. Eigendom van afval en dus het risico op extra verwerkingskosten is bij de 
gemeente gebleven. 

Sturingscenario: Bijrijder  

 
Beoogd effect 

De raad geeft optimaal sturing aan N.V. BAR-Afvalbeheer en aan de maatschappelijke effecten, de 
inzameling van het huishoudelijk afval, die zij namens de deelnemende gemeenten nastreeft.  
 
Argumenten 

1.1. Waarborgen van de huishoudelijke afvalinzameling 
De N.V. BAR-Afvalbeheer is een jonge organisatie waar een grote verantwoordelijkheid is 
ondergebracht. De inzameling van huishoudelijk afval is van groot publiek belang voor alle 
huishoudens van Albrandswaard. Dit dient ten alle tijden goed te verlopen. Omdat het een jonge 
organisatie betreft houden we graag korte lijnen om bij te kunnen sturen.  
 
1.2. Beperken van de financiële risico’s  
Het eigendom van het huishoudelijk afval en daarmee het risico op extra verwerkingskosten blijft bij 
de gemeente. Daarbij komt dat verwerkingskosten oplopen. We lopen hiermee een beperkt 
financieel risico. Als bijrijder zijn we in de positie om direct bij te sturen en toezicht te houden op de 
financiële risico’s.  
 
1.2. Direct invloed uitoefenen op beleid en inzameling 
Er vindt de komende jaren een verschuiving plaats van het traditionele ophalen van huisvuil naar 
inzameling van gescheiden grondstoffen. Dit vraagt om beleid en mogelijkheid tot sturing. Het heeft 
immers directe gevolgen voor de inwoners en voor de afvalstoffenheffing.  
 
2. Voortzetten en bewaken van een goedlopend samenwerkingsverband 
De N.V. BAR-Afvalbeheer is een professionele en betrokken partner die sinds de oprichting naar 
tevredenheid de afvalinzameling verzorgt. De genoemde sturingsinstrumenten passen bij het 
scenario Bijrijder en worden reeds ingezet. Ze stellen ons in staat om het samenwerkingsverband 
voort te zetten en te verbeteren. Blijvend aandachtspunt is communicatie met zowel gemeente als 
met inwoners.  
 
Kanttekeningen 

1. Het scenario Bijrijder is in strijd met de statuten van de N.V. BAR-Afvalbeheer 
Conform de positie Bijrijder is de raad toezichthouder en controlerend. In de statuten van de N.V. 
BAR-Afvalbeheer is opgenomen dat deze rol belegd is bij de aandeelhouders via de 
aandeelhoudersvergadering. Ondanks deze bepaling in de statuten vinden we gezien de 
bovenstaande argumenten toch gerechtvaardigd om de positie als Bijrijder in te nemen.  
 
Overleg gevoerd met 

N.V. BAR-afvalbeheer  
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Financiën 

De bekostiging van de afvalinzameling vindt plaats vanuit afvalstoffenheffing. Voor de 
afvalstoffenheffing hanteren wij kostendekkende tarieven. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van 
de daarvoor gevormde voorziening afvalstoffenheffing. De keuze voor het aansturingsscenario heeft 
verder geen financiële risico’s.  
 
Communicatie 

Het aansturingsscenario is bedoeld voor intern gebruik.  
 
Uitvoering 

Interne afstemming.  
 
Bijlagen 

1. Raadsbesluit, verseonnummer 1259272 

2. Governance-scan N.V. BAR-Afvalbeheer, verseonnummer 1259456 
 
 

Poortugaal, 5 september 2017 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 
 


