
AGENDERINGSVERZOEK COLLEGE 
AAN AGENDACOMMISSIE

Datum verzoek: 17-11-2022
Portefeuillehouder: De Jonge
Contactambtenaar: Fokkens

Onderwerp agenderingverzoek: Verlengen van de DVO met HVC (KABINET) 
Verzochte vorm van agendering:

Beeldvormend: fase waarin de raad zich 
laat informeren zodat zij zich daarna een 
beeld/oordeel bij een onderwerp kan 
vormen. Politiek debat vindt in deze fase 
nog niet plaats.

Oordeelsvormend: standpunten 
uitwisselen om daarna via een politiek 
debat tot een definitief standpunt te 
komen. 

 Beeldvormend
 Oordeelsvormend 

Nadere specificatie bij 'beeldvormend':

 Technische briefing
 Informatieve presentatie 
 Consultatie 
 Werkbezoek op locatie
 Rondetafelgesprek met deskundigen
 Kennisbijeenkomst
 Anders: 
………………………………………………...

Benodigde tijd (naar verwachting): 60 minuten
Gewenst moment van agendering:

Is het wenselijk of noodzakelijk dat het op 
of voor een bepaald moment op de 
agenda komt? Zo ja, wanneer en waarom?

Januari 2023 / februari 2023 

i.v.m. planning onderhandelresultaat op 
hoofdlijnen maart 2023 gereed. 

Aanleiding agenderingsverzoek: De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met 
HVC voor de inzameling van huisvuil, 
straatvegen, gladheidbestrijding, 
kolkenreiniging en rattenbestrijding eindigt op 
31-12-2025. 
De gesprekken met HVC over een mogelijke 
verlenging zijn opgestart. 
Beoogde mijlpaal: 
medio april 2023 voortgangsbesluit op basis 
van onderhandelresultaat op hoofdlijnen. 

Doel van agendering: 
(beoogd resultaat)

1. Delen van het proces 
Presentatie van het traject tot nu toe: 
- Wat is in de voorbereiding opgehaald
- hoe organiseren we de gesprekken met HVC 
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  om tot goede afspraken te komen?

2. Ophalen van kaders 
interactief gesprek met de raad om de kaders 
voor een nieuwe DVO op te halen. 
Het gesprek wordt gebruikt om op te halen 
waar tevredenheid is over de afvalinzameling, 
het straatvegen en overige taken en waar zijn 
verbeterpunten? 
Zijn er wensen en speerpunten voor de 
onderhandelingen?  
Mogelijke thema's zijn: 
- de kwaliteit van de dienstverlening  
- de informatievoorziening aan de gemeente
- de klantenservice en communicatie inwoners
- het kostenniveau
- … (zelf in te vullen) 

Beoogd resultaat is dat het college weet welke
elementen voor de raad van belang zijn en het
kaders meekrijgt voor de gesprekken met HVC
om een nieuwe overeenkomst aan te kunnen 
gaan. 

Vervolgproces na bespreking: Het college gebruikt de opgehaalde beelden 
en meegegeven kaders bij de gesprekken met 
HVC over verlenging van de DVO.  

Overige informatie en evt. 
bijlagen:

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en 
Zwijndrecht hebben gezamenlijk opdracht 
gegeven aan een extern adviesbureau om de 
gesprekken/onderhandelingen te begeleiden. 
Dit bureau zal het beoogde proces 
presenteren. 
De raadsleden kunnen aan het college kaders 
en wensen meegeven.  

In het belang van de onderhandelingen is de 
informatie nu niet openbaar. De grond van 
deze uitzondering is WOO artikel 5.1.2.b. Het 
college heeft dit op 8 november in een 
collegebesluit vastgelegd. 
De geheimhouding is tijdelijk, tot het moment 
dat de onderhandelingen zijn afgerond.  
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