
 

 

PLANNING IMPLEMENTATIE AFVALBELEIDSPLAN per 1 januari 2016 

 

 

Naam Startdatum Einddatum Wie Opmerkingen 
Europese 
Aanbesteding 
afvalinzameling 

1 mei 2015 13 juli 2015 
gunning opdracht 

M. Eshuis  

Procedure toetreding 
aandeelhouderschap 
ROVA 

1 mei 2015 20  mei 2015 Th. Leferink op 
Reinink i.o.m. 
ROVA 

9 en 15 juni in 
commissies 
Besluitvorming raden 
30 juni 2015 

Opstellen 
communicatie mbt 
toetreding tot ROVA 

15 mei 2015 30 juni 2015 ROVA/?? Om het 
besluitvormingsproces 
niet te hinderen dient 
communicatie over 
voornemen tot 
toetreding zorgvuldig 
afgestemd te worden 
tussen gemeenten en 
ROVA 

Opstellen 
communicatieplan 
m.b.t. nieuw 
afvalbeleidsplan 

15 mei 2015 September 2015 ROVA/B. Boode 
en M. Kummer 

 

Inzamelen PMD per 1 
oktober 2015 

1 juli 2015 1 okt 2015 ROVA/Th. 
Leferink op 
Reinink 

Zie opmerkingen bij 
toelichting 

Invoeren CMS en 
chippen containers 

1 juni 2015 Oktober 2015 ROVA/Th. 
Leferink op 
Reinink 

 

Afvalstoffenverordening April 2015 Juni 2015 G. Flinkers Vaststelling raden. Bij 
aanpassing 
verordening per 1 
januari 2016 graag 
ROVA aanwijzen als 
inzameldienst 

Afvalstoffenreglement September 2015 Oktober 2015 G. Flinkers Vaststelling colleges 

Begrotingswijziging Juni 2015 Okt/nov 2015 D. Kroeze/Th. 
Leferink op 
Reinink 

 

Aanpassing 
Belastingverordening 

September 2015 November 2015 M. Meijer Vaststelling raden 

 

Hieronder zijn alle stappen nader uitgewerkt. 

 
  



 

 

 
1. Europese aanbesteding Afvalinzameling 

 

Naam fase of datum startdatum einddatum Aantal dagen Verantwoordelijk persoon 

Tender 
aanmaakdatum 

3 april 2015   Mariëlle Eshuis 

Offertefase 1 mei 2015 15 juni 2015 45  

Publicatiedatum 1 mei 2015 
10.00 uur 

   

Uiterste datum stellen 
vragen 

1 juni 2015 
14.00 uur 

   

Uiterste datum 
beantwoorden vragen 

8 juni 2015 
14.00 uur 

   

Beoordelen van de 
inschrijvingen 

15 juni 2015 
10.00 uur 

18 juni 2015   

Collegebesluit 
voorgenomen gunning 

23 juni 2015 
17.00 uur 

   

Offerte verificatiefase 23 juni 2015  
18.00 uur 

   

Verificatiefase 23 juni 2015 
18.00 uur 

29 juni 2015 
17.00 uur 

  

Bezwaartermijn 23 juni 2015 
18.00 uur 

13 juli 2015 
18.00 uur 

  

Bekendmaking 
gunningsbesluit 

23 juni 2015 
18.00 uur 

   

Start gunningsfase 23 juni 2015 
18.01 uur 

   

Definitieve gunning 13 juli 2015 
18.00 uur 

   

Ingangsdatum contract 1 januari 
2016 0.00 
uur 

   

 

2. Procedure toetreding aandeelhouderschap ROVA 
De planning voor het voorstel tot toetreding en het daarbij behorende aandeelhouderschap tot ROVA 
luidt als volgt: 

- 20 mei 2015 aanleveren B en W adviezen 
- 9 juni 2015 behandeling in de voorbereidende commissie gemeente Dinkelland 
- 15 juni 2015 behandeling in commissie Ruimte en Economie gemeente Tubbergen 
- 30 juni voorstel beide gemeenteraden om met instemming kennis te nemen van de toetreding 

NV ROVA Holding per 1 januari 2016 en de toetredingssom beschikbaar te stellen. 
 
In samenwerking met ROVA worden deze stukken voorbereid en wordt tevens de externe 
communicatie afgestemd. 
 

3. Opstellen communicatieplan m.b.t. afvalbeleidsplan 
In samenwerking met ROVA wordt in juni/aug  2015 het communicatieplan opgesteld. ROVA heeft 
hierbij een voortrekkersrol. Hierbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan: 

- Strategisch communicatieplan Project Regio gemeenten “Naar Afvalloos Twente” 
- Inzet basis- en voortgezet onderwijs 
- WMO raad/lab en gehandicaptenplatform 
- Inschakeling burgerpanel Dinkelland/Tubbergen 
- Organiseren inloopavonden in o.a. de kernen Denekamp, Ootmarsum, Weerselo, Albergen, 

Geesteren en Tubbergen 
  



 

 

 
4. Inzamelen Plastic, Metalen en Drankkartons PMD 

Per 1 oktober 2015 wordt naast het tweewekelijks inzamelen van kunststofverpakkingen overgegaan 
tot het eveneens inzamelen van metalen en drankkartons in dezelfde plastic herozakken. Daarvoor 
wordt medio juni een apart communicatie traject gestart. Afspraken dienen gemaakt te worden over de 
verspreiding van die zakken. Nu dienen onze inwoners zelf de plasticzakken aan te schaffen. In 
Tubbergen via de supermarkten en in Dinkelland moet men doorzichtige zakken zelf aanschaffen.   De 
raden hebben bepaald dat deze zakken gratis ter beschikking worden gesteld. Er dienen dan ook 
afspraken met ROVA gemaakt te worden over de verspreiding daarvan. Onze voorkeur gaat uit om 
hierover afspraken te maken met de sociale werkvoorziening Dinkelland Werkt. 
 

5. Invoeren containermanagement en chippen containers 
Per huisaansluiting wordt er één grijze en één groene container gechipt en wordt een systeem voor 
het containermanagement ingevoerd. Dit systeem dient aan te sluiten bij de gemeentelijke 
basisadministratie en het systeem voor het opleggen van de gemeentelijke heffingen. Voor deze 
invoering wordt een apart communicatieplan opgesteld. Start juni 2015, oplevering september 2015. 
ROVA heeft aangegeven deze werkzaamheden voor ons te willen uitvoeren en dat aanbesteding voor 
deze werkzaamheden niet aan de orde is. Hiervoor volgt een separaat projectplan. 
 

6. Afvalstoffenverordening en reglement 
Ten behoeve van de uitvoering van het vastgestelde afvalbeleidsplan dient in juni 2015 door de raad 
de nieuwe afvalstoffenverordening vastgesteld te worden. Het reglement met de uitvoeringsregels kan 
in oktober 2015 door het college worden vastgesteld. Verantwoordelijkheid Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen. In de afvalstoffenverordening wordt ROVA als inzameldienst aangewezen. Hiermee wordt 
geborgd dat opdrachtverlening aan ROVA buiten aanbesteding kan plaatsvinden. 
 

7. Wijzigingen in begroting 2016, incl. DIFTAR 
In de begrotingsvergadering 2016 dient in de raadsvergadering van okt/nov 2015 in het kader van het 
in te voeren systeem van DIFTAR het vastrecht per huisaansluiting en de kosten voor het ledigen van 
de grijze container opgenomen te worden. Vaststelling hiervan zal ook in overleg met ROVA worden 
bepaald. Verantwoordelijkheid Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 
 

8. Aanpassing belastingverordening 
In november 2015 dient de aangepaste belastingverordening door de gemeenteraden vastgesteld te 
worden. Verantwoordelijkheid Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 
 
 
 

 


