
                                                        

 

   

              MOTIE  

 
Onderwerp:  Bestuursopdracht  Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht  'Uitvoerende taken in 

het openbaar gebied'.  

 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 25 maart 2015,  
 

 
Overwegende dat: 

• In het raadsvoorstel Spoor 2 uitvoeringstaken  milieustraat,  afvalinzameling en 

straatreiniging in concessie 'Reinigingsdienst  Weert' is benoemd. 

• In het raadsvoorstel deze concessie een looptijd van 10 jaar bedraagt. 

• Na de selectieprocedure  de concessie voorlopig  gegund is aan Van Gansewinkel 

Overheidsdiensten. 

• Het contract voor de afvalinzameling een looptijd heeft tot 1 januari 2020. 

• De afvalinzameling door een andere ‘poot’ binnen Van Gansewinkel wordt uitgevoerd. 

• Het combineren van alle reinigingstaken binnen één dienst nog meer synergievoordelen op 

kan leveren. 

• Deze reinigingsdienst dan ook een duidelijk beeld naar de inwoners kan 

vertegenwoordigen, qua aanspreekpunt en verantwoordelijkheden. 

 

 
Draagt het college op: 

1. Binnen spoor 2 – uitvoeringstaken  milieustraat,  afvalinzameling en straatreiniging in 
concessie 'Reinigingsdienst  Weert’ – tot 1 januari 2020 geen vastgoed te vervreemden aan 
de concessiehouder, in die zin dat er geen onomkeerbare besluiten mogelijk zijn; 

2. Binnen  spoor 2 – uitvoeringstaken  milieustraat,  afvalinzameling en straatreiniging in 
concessie 'Reinigingsdienst  Weert’ de mogelijkheid te houden de concessie per 1 januari 
2020 te ontbinden op basis van kwaliteitscriteria en klanttevredenheid; 

3. In 2019 een besluit te nemen of per 1 januari 2020 spoor 2 geheel op afstand wordt gezet, 
waarbij onderzocht wordt of de afvalinzameling aan deze concessie kan worden toegevoegd 
en dit voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag, 

 
 
Fractie SP,                                        
 
 
 
 
B. Peterse                                        
 
 
Toelichting: 

Door alle afvaltaken bij één dienst onder te brengen ontstaan meer synergievoordelen. Ook in de 
communicatie met inwoners (o.a. over verantwoordelijkheden, service e.d.) maakt dit een 
duidelijker beeld. Door in 2019 hier een besluit toe te nemen, kan de keuze worden gemaakt voor 
een private uitvoering van deze taken, of juist als gemeentelijke dienst. 

 


