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Motie - Duidelijkheid over zergen inbesteding HVC

De gemeenteraad van Delft, in digitale vergadering bijeen op 4 maart ter bespreking van de wensen en
bedenkingen bij de toetreding tot HVC voor de afvalverwerking voor Aval ex per 2022,
Constaterende dat:
het College van B&W van Delft positief sta at tegenover het inbesteden van de verwerking van het
huisafval van Ava lex bij HVC,
tijdens de commissievergadering van 11 februari ji. de woordvoerders namens alle raadsfracties hun
wensen en bedenkingen hebben uitgesproken,
na de vergadering van 11 februari nog diverse brandbrieven over de inbesteding zijn ontvangen,
schriftelijke vragen zijn ingediend en aanvullende informatie is verstrekt,
Overwegende dat:
Een deel van alle ná 11 februari ji. ontvangen informatie tegenstrijdigheden laat zien in met name de
kosten (tarieven) en prijsontwikkeling, flexibiliteit, kwaliteit, juridische (on)mogelijkheden voor het
gelijktijdig laten oplopen van een aanbesteding- en inbestedingstraject en de boekhoudkundige
mogelijkheden voor het gebruiken van de garantieprovisie,
Het voor een besluit met zo veel impact op de dienstverlening, de betaalbaarheid en de financiële
risico's voor Delft, cruciaal is om alle informatie zo helder en compleet mogelijk op tafel te hebben,
Draagt het college op om:
Het bestuur van Avalex via onze wensen en bedenkingen de opdracht te geven om vóórdat wordt
ingestemd met het ontwerpbesluit voor toetreding en het geven van de garantstelling aan HVC, een
concreet onderbouwd en heldere reactie op de ingekomen brieven op te stellen. Hierin moet
aandacht zijn voor de belangrijkste kritieken en tegenstrijdigheden in de tot nu toe aangeleverde
informatie en brieven:
o Tarieven voor de (keten van de) afvalverwerking: diverse marktpartijen claimen met een veel
lager tarief dan dat van HVC de (keten van de) afvalverwerking te kunnen realiseren;
o
Prijsontwikkeling: diverse marktpartijen eia i men dat de tarieven de komende tijd naar
verwachting zullen da len en ver onder het ta rief van HVC uit gaan komen;
o
Flexibiliteit: diverse marktpartijen claimen dater niet tot nauwelijks mogelijkheden zijn om
weer bij HVC uit te treden (en op zijn minst is niet duidelijk hoeveel kosten dat zieh
meebrengt),
o
Kwaliteit: diverse marktpartijen claimen dat zij net zo goed aan al onze kwaliteitseisen
kunnen voldoen als HVC, en misschien nog wel beter (bijvoorbeeld als het gaat om
nascheiding en milieubelasting),
o Gelijktijdig laten oplopen van het aanbestedings- en inbestedingstraject: diverse
marktpartijen claimen dat wel degelijk eerst een aanbestedingsprocedure kan worden
gelopen vóórdat tot de keuze van inbesteding kan worden overgaan;
o
boekhoudkundige mogelijkheden voor het gebruiken van de garantieprovisie: diverse
marktpartijen claimen dat de provisie niet ingezet zou kunnen worden voor het tegengaan
van de afvalstoffenheffing.
Deze reactie van het bestuur van Avalex naar onze raad te sturen en bij voorkeur te bespreken in een
(extra) commissievergadering.
En gaat over tot de orde van de dag.
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