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Voorgesteld raadsbesluit
1. Kennis te nemen van het voorgenomen collegebesluit om in te stemmen met de concept leverings- en

verwerkingsovereenkomst huishoudelijke afval Twence
2. Op dit besluit geen zienswijze in te dienen

Samenvatting van het voorstel
Het aangaan van een nieuwe leverings- en verwerkingsovereenkomst huishoudelijk afval is de uitwerking 
van de statutaire leveringsplicht van de aandeelhouders en vormt zo de grondslag voor het kunnen 
voortbestaan van Twence als overheids-gedomineerde duurzaamheidsbevorderaar. De huidige 
overeenkomst loopt op 1 juli 2022 af.

Het college heeft een voorgenomen besluit genomen om in te stemmen met de concept overeenkomst en 
stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen.

Aanleiding voor dit voorstel
Het aangaan van een nieuwe leverings- en verwerkingsovereenkomst is de uitwerking van de statutaire 
leveringsplicht van de aandeelhouders en vormt zo de grondslag voor het kunnen voortbestaan van Twence 
als overheids-gedomineerde duurzaamheidsbevorderaar. De huidige overeenkomst loopt op 1 juli 2022 af.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Continuïteit in een toekomstig beleid van een duurzaam verwerken van huishoudelijke afvalstromen.

Argumentatie
De concept leverings- en verwerkingsovereenkomst huishoudelijke afval Twence is al op 9 februari 2021 
behandeld in onze collegevergadering. Destijds hebben wij vragen en opmerkingen geformuleerd die er 
waren bij deze concept overeenkomst.

Op hoofdlijnen zijn door ons de volgende vragen gesteld aan Twence:
1. vragen over de juridische houdbaarheid van het quasi in house aanbesteden en de mogelijkheid om 

meer afvalstromen binnen het quasi in house aanbesteden te brengen
2. diverse juridische vragen over de leveringsplicht, algemene voorwaarden, acceptatievoorwaarden, 

(tussentijdse) beëindiging, afkeur van aangeleverd afval, rapportage en bevoorschotting
3. vragen over afgekeurde plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) en Grof 

Huishoudelijk Afval (GHA)

Ook alle andere 14 aandeelhoudende gemeenten van Twence zijn in de gelegenheid geweest om hun 
vragen en opmerkingen bij deze concept overeenkomst in te dienen. Hier is ook gebruik van gemaakt.

De door ons ingediende vragen en opmerkingen inclusief de beantwoording door Twence zijn als bijlage bij 
dit raadsvoorstel gevoegd. Deze vragen en opmerkingen zijn allemaal beantwoord door Twence. Dit heeft op
een aantal onderdelen geleid tot een wijziging van de concept overeenkomst. Wij hebben in onze 
collegevergadering van 20 april 2021 besloten dat tijdens de aandeelhoudersvergadering van 22 april 
namens Dinkelland kon worden ingestemd met de gewijzigde concept overeenkomst.

Op de aandeelhoudersvergadering van 22 april 2021 heeft de meerderheid van de aandeelhouders 
vervolgens ingestemd met deze gewijzigde overeenkomst.

Tijdens dezelfde aandeelhoudersvergadering van 22 april 2021 is door een meerderheid van de 
aandeelhouders ook ingestemd met het nieuwe (geamendeerde) tarieven- en dividendbeleid vanaf 1 juli 



2022. Daarmee zijn de tarieven vanaf 1 juli 2022 reeds vastgesteld.

Dit raadsvoorstel gaat dan ook alleen maar over de nieuwe overeenkomst vanaf 1 juli 2022 en niet meer 
over de bijbehorende tarieven.

Externe communicatie
Hierover wordt niet actief gecommuniceerd.

Financiele paragraaf
Dit raadsvoorstel heeft geen financiële consequenties. De afvaltarieven staan los van de overeenkomst en 
zijn reeds verwerkt in het raadsperspectief 2022.

Uitvoering
Het verzoek van Twence is dat alle gemeenten uiterlijk in september 2021 hun reactie kenbaar maken. De 
werkgroep Contracten huishoudelijk afval van Twence verwerkt vervolgens alle reacties, zodat in de 
aandeelhoudersvergadering van Twence op 2 december 2021 een definitief voorstel ter besluitvorming kan 
worden voorgelegd.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
In Tubbergen zal eenzelfde raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de plv. secretaris de burgemeester

G van Hofwegen J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 21 september 2021
Nummer: 16 B 
Onderwerp: Concept leverings- en verwerkingsovereenkomst huishoudelijk afval Twence

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juli 2021, nr. 16 A;

gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van 7 september 2021;

gelet op artikel 160 van de gemeentewet

1. Kennis te nemen van het voorgenomen collegebesluit om in te stemmen met de concept leverings- en
verwerkingsovereenkomst huishoudelijke afval Twence

2. Op dit besluit geen zienswijze in te dienen

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 21 september 2021

De raadsgriffier, De voorzitter,

J.G.J. Joosten
mr. O.J.R.J. Huitema MPM


