


 

 

Onderwerp: beantwoording schriftelijke vragen Avalex afvalcentra 

 

 

Vraag 1. Graag een kopie van deze overeenkomst 

Antwoord 1. Het college heeft contact opgenomen met de contractpartijen. Zij hebben aangegeven dat u 

over dit contract kunt beschikken en is als bijlage bij deze schriftelijke vragen gevoegd (de toezegging 

van 09-01-2017 Cie R&E is hiermee afgedaan). 

  

Vraag 2. Waarom deze geheimzinnigheid 

Antwoord 2. Zie antwoord 1. 

Vraag 3. Welke andere overeenkomsten zijn er gesloten tussen Wassenaar en Voorschoten, 

Avalex en Wassenaar en Avalex en Voorschoten m.b.t. gebruik afvalcentrum en kosten 
en opbrengsten. Graag kopieën? 

Antwoord 3. Er zijn geen ons geen andere overeenkomsten bekend. 

 

Vraag 4. Waarom is in de Avalex begroting 2017 niets terug te vinden over kosten en 
opbrengsten vanwege het gebruik van afvalcentra van Avalex door Voorschoten?  

Antwoord 4. De begroting Avalex is niet dusdanig gedetailleerd dat de inkomsten van het gebruik van het 
afvalbrengstation door de inwoners van Voorschoten naar voren komt. Dit is verrekend in de 
kosten van de afvalbrengstations. 

 Vraag 5. Wat waren de kosten en opbrengsten van 2011 t/m 2016 m.b.t. gebruik door 
Voorschoten en wie droeg die kosten of kreeg de opbrengsten? Hoe is dat in de 
jaarcijfers te zien. Graag antwoord per afvalcentrum en gemeente 

Antwoord 5. Met betrekking tot de kosten en opbrengsten van 2011 t/m 2016 door de geleverde dienst 
aan Voorschoten door Avalex dient u zich te wenden tot de gemeente Voorschoten en Avalex. 

Voor het overige zie het antwoord bij vraag 4. Er is sprake van een jaarlijkse bijdrage van 
Voorschoten en verder worden de gebrachte kilo’s afval in rekening gebracht. 

Vraag 6. Waarom maakte Avalex afspraken met een niet deelnemer aan de GR? 

Antwoord 6. Omdat er in deze specifieke situatie (het gebruik brengstation door Voorschoten) synergie 

voordelen zijn, wordt dit toegepast. 

Vraag 7. Wordt Voorschoten alsnog deelnemer van de GR Avalex? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 7. Voor het antwoord op deze vraag dient u zich te wenden tot de gemeente Voorschoten. 

 

Vraag 8. Uit het privacyreglement van Avalex artikel 16 blijkt dat alleen inwoners van 

deelnemende gemeenten een pas kunnen krijgen. Dat is apart omdat het nu lijkt dat 

Avalex het duurzaamheidscentrum van Wassenaar verhuurt aan Voorschoten zonder 

dat Avalex daar aan Wassenaar een vergoeding voor heeft betaald. Hoe kan dat en hoe 

wordt omgegaan met de privacy van inwoners? 



 

 

 

Antwoord 8. De inwoners van Voorschoten hebben ook een Avalex pas gekregen (hier heeft 

Voorschoten een separate bijdrage voor voldaan). De pas die de bewoners van 

Voorschoten hebben valt onder hetzelfde privacy reglement als de “Avalex” inwoners. 

 

Vraag 9. Welke andere afspraken had Avalex met de andere gemeenten en met Voorschoten 
hierover gemaakt? 

 Antwoord 9. Voor zover wij weten geen. 

 

Vraag 10. Heeft Voorschoten met de 6 aan de GR deelnemende gemeenten zelf nog afspraken 
gemaakt? 

Antwoord 10. Voor het antwoord op deze vraag dient u zich te wenden tot de gemeente Voorschoten. 

Vraag 11. Is een duurzaamheidscentrum nu wel of niet passend binnen het bestemmingsplan 
Dobbewijk? 

Antwoord 11. De gemeente Voorschoten en niet Wassenaar toetst de eventuele aanvraag. U dient zich 

daarom te wenden tot de gemeente Voorschoten.   

Vraag 12. Heeft wethouder Binnendijk zijn mond voorbij gepraat dat het college voornemens is 
op basis van de nieuwe mogelijkheden in de wet een tijdelijke ontheffing te verlenen 

voor onbepaalde of bepaalde tijd. Een voorloper op een definitief gevestigd 
duurzaamheidscentrum? 

Antwoord 12. Voor het antwoord op deze vraag dient u zich te wenden tot de gemeente Voorschoten. 

Vraag 13. Een duurzaamheidscentrum voor Voorschoten was niet onuitstelbaar, 

onvoorzienbaar of onvermijdbaar. Is het project duurzaamheidscentrum mede t.b.v. 
Voorschoten nu “van de baan” vanwege het preventieve toezicht van Voorschoten 
door de provincie waardoor Voorschoten toch geen toestemming voor een dergelijke 
investering zal krijgen? 

Antwoord 13. Voor het antwoord op deze vraag dient u zich te wenden tot de gemeente Voorschoten. 

Vraag 14. Sinds wanneer gaan bestuursleden over een taakstelling en niet de raden? 

 

Antwoord 14. Het Algemeen Bestuur is het hoogste besluitvormingsorgaan van een Gemeenschappelijke 

Regeling. 

Vraag 15. Is de taakstelling van 1,5 miljoen incidenteel of structureel? 

Antwoord 15. Deze taakstelling is structureel 

Vraag 16. Hoe staat het met de kostendekkendheid van de tarieven van de gemeenten?  



 

 

Antwoord 16. De tarieven voor de reinigingsheffingen mogen op begrotingsbasis niet meer dan 

kostendekkend worden vastgesteld. De tarieven voor de reinigingsheffingen zijn op 12 december 2016 

door de gemeenteraad vastgesteld op een kostendekkendheidsniveau van 98,8%. Daarbij is uitgegaan 

van de in de begroting van de gemeente geraamde bijdrage aan Avalex voor 2017 van € 2.945.000 (dit is 

€ 788.000 lager dan de raming in 2016). Op het moment van het vaststellen van de tarieven waren de 

nieuwe deelnemersbijdrage aan Avalex nog niet door middel van een begrotingswijziging door Avalex 

geformaliseerd. Bovendien had op dat moment één van de deelnemers aan Avalex aangekondigd het 

besluit ter toetsing aan de Provincie voor te willen leggen. Met de (nog) lagere bijdrage aan Avalex kon 

dus bij het vaststellen van de tarieven nog geen rekening gehouden worden. 

 

Vraag 17. Hebben zienswijzen nog invloed op de tarieven en de inzamelingsmethoden? 

Antwoord 17. De tarieven worden vastgesteld door de gemeente en niet door Avalex. De 

inzamelingsmethode is in 2015 door alle raden van de gemeenten die deelnemen aan de GR Avalex 

geaccordeerd. 

 

Vraag 18. Waarom heeft de brief met begrotingswijziging 2017 de raad van Wassenaar niet op 
de normale weg bereikt? 

Antwoord 18. Helaas is er iets fout gegaan met het verzenden van het stuk. 

Vraag 19. Heeft Avalex een afdeling communicatie en wat kost deze jaarlijks? 

Antwoord 19. Avalex heeft een communicatieafdeling waar 2 communicatieadviseurs werkzaam zijn.   

Vraag 20. Hoe kan het zijn dat er dan nog verkeerde data staan december 2017 i.p.v. 2016, een 
telfout in de opgave aantal fte’s? 

Antwoord 20. Deze foutjes worden gecorrigeerd in de definitieve begrotingswijziging 2017. 

Vraag 21. Waarom zegt Avalex dat zij contentieus (= verdeeldheid zaaiend) met leningen 
omgaat (pagina 18)? 

Antwoord 21. Dit betrof een typefout en wordt gecorrigeerd in de definitieve begrotingswijziging 2017. 

Vraag 22. Begin 2013 ging Avalex een lening aan van 7 miljoen euro zonder de vereiste 

instemming van het algemeen bestuur. In 2016 werd de 19 miljoen lening vraag nog 
teruggestuurd naar de afdeling financiën. Tijdens agendapunt “wat er verder nog ter 

tafel komt” werd er terloops gemeld dat er een lening van 19 miljoen was afgesloten. 
In de begrotingswijziging staat dat ook maar er staat ook dat die leningen nog 

moeten worden afgesloten. Vanwaar deze verwarrende informatie en op deze 
manier? Was er toestemming van het AB? 

 

Antwoord 22. Het besluit is genomen in de AB vergadering van 5 oktober 2016. 

 

 



 

 

Vraag 23. Er wordt gesteld dat de deelnemende gemeenten verantwoordelijk zijn voor de 
leningen. Waarom worden zij dan niet eerst gevraagd voor een zienswijze?  

Antwoord 23. Het aangaan van leningen valt onder de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. 

Vraag 24. Waarom informeert Avalex niet tijdig en zoals het is vastgelegd in de verordening? 

Antwoord 24. Avalex informeert tijdig. Jaarrekening en begroting zijn conform wettelijke vereisten tijdig 

vastgesteld en toegestuurd aan de toezichthouder. 

Vraag 25. Wat doet het AB en het DB eraan en waarom grepen zij niet in? 

Antwoord 25. Zie antwoord bij 24. 

Vraag 26. Wat voor risico’s heeft de vertraging tussen nu en 2020? Hoe kan Avalex die risico’s 
minimaliseren? 

Antwoord 26. De vraag is te algemeen om door Avalex beantwoord te worden. 

 

================================================================= 

 

Door de Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)-fractie zijn op 10 november 2016 vragen gesteld met 

betrekking tot het duurzaamheidscentrum in Voorschoten. DLW vindt dat deze vragen onvoldoende zijn 

beantwoord en vraagt de wethouder de vragen 15 t/m 22 nogmaals te beantwoorden. Onderstaand zijn 

de vragen uit de brief van 10 november 2016 opnieuw opgenomen en beantwoord/geactualiseerd: 

 

 Vraag 15. Kost de optie geld en welk bedrag is als koopsom voorzien?  

 

Antwoord 15.  Avalex heeft een betaalde optie. De drie gemeenten hebben elk €10.000,- bijdragedragen 

aan deze betaalde optie. De koopsom is een privaatrechtelijke aangelegenheid. De koopsom is een 

privaatrechtelijke aangelegenheid tussen de grondeigenaar en Avelex, voor die informatie moeten wij u 

doorverwijzen naar deze partijen. 

 

Vraag 16. Is de optie genomen door de directie of het DB van Avalex? Is er een besluit 

genomen? Graag kopie van dat besluit?  

 

Antwoord 16. Dit is een verantwoordelijkheid van Avalex. 

 

 

Vraag 17. Wie zijn bevoegd tot het nemen van opties en het voeren van 

kooponderhandelingen?  

 

Antwoord 17. Zie beantwoording vraag 16. 

 

 

Vraag 18. Waar en hoe is dat vastgelegd? Graag kopie  

 

Antwoord 18.  Zie beantwoording vraag 16. 

 

 



 

 

Vraag 19. Over welke netto/bruto totaalinvestering spreken wij bij het beoogde afvalcentrum? 

Is hiervoor budget en bij wie?  

 

Antwoord 19. Zie beantwoording vraag 16. 

 

 

Vraag 20. Zijn er instemmingen van het AB als toezichthouder voor de beoogde investeringen?  

Op vragen van GroenLinks Voorschoten van 11 oktober jl. - welke alternatieven zijn bekeken 

en wat de top 3 was - gaven B&W Voorschoten een onduidelijk antwoord: “locaties in 

Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg zijn onderzocht” (zie hieronder).  

 

Antwoord 20. Zie beantwoording vraag 16. 

 

Vraag 21. Welke locaties zijn dat en wat waren de criteria, de weging en de kosten van de 3 

locaties? Floor Kist (GL-wethouder in Leidschendam-Voorburg) was in een mailtje heel wat 

specifieker. Hij liet weten, dat “in het afgelopen jaar (…) zeker tien locaties in de drie 

gemeenten (zijn) onderzocht” en "Al deze locaties zijn gewaardeerd “op grond van een aantal 

criteria, zoals bereikbaarheid en huidige functie” (en daarnaast ook op basis van 

“beschikbaarheid”) en dat op basis hiervan de keus is gevallen op de Dobbewijk.  

 

Antwoord 21. De informatie uit het WOB-verzoek is u destijds  op 28 februari 2017 toegestuurd..  

 

 

Vraag 22. Graag de rapporten van dit ‘uitvoerige en grondige onderzoek’ en deze ‘langdurige 

analyses’, met de onderzochte locaties en de gehanteerde criteria, inclusief de weging 

daarvan”. 

 

Antwoord 22. Zie beantwoording vraag 21. U heeft daarmee alle informatie gekregen die het 

locatieonderzoek betreffen. 

 

 

 
















































