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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 3 juni 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:
Aanbesteding Oud Papier & Kartoncontract 2020 e.v.
Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten, in te stemmen met:
1. Twence Holding bv als aanbestedende dienst en contractbeheerder aan te wijzen;
2. Hiertoe opdracht, machtiging en mandaat te verlenen aan Twence Holding bv en dit aan Twence kenbaar
te maken.
Toelichting
Het huidige Oud Papier&Karton (OPK)-contract loopt tot 31 december 2019 en is destijds gegund aan
Dusseldorp bv (nu: Remondis bv). Voor de afloop van het huidige contract moet een nieuw contract via
Europese aanbesteding worden afgesloten. Daarvoor is Twence opnieuw benaderd om op te treden als
aanbestedende dienst. Wij hebben gemeend om, gelet op de goede ervaringen met Twence binnen het
huidige contract, om hen op te dragen, te machtigen en te mandateren om de aanbesteding voor te bereiden
en in de markt te zetten. Twence wordt in deze begeleidt door een ambtelijke werkgroep OPK.
De inzameling van het OPK wordt binnen de gemeente Dinkelland naar tevredenheid verzorgd door de
verenigingen. Zij krijgen de vergoedingen voor het OPK na aftrek van de containerkosten rechtstreeks
uitbetaald. Voor de gemeente zijn hier verder geen kosten aan verbonden. De huidige werkwijze zal dan ook
mee genomen worden in de nieuw te starten aanbesteding.
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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