
 
MEMO 

 

 

Aan :  De raad van de gemeente Noordoostpolder 

Van :  M. van Brussel 

 

Datum : 13 januari 2014 

Onderwerp : Onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst tussen Het Goed en  

                        Concern voor werk. 

 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Eind december heeft het college het besluit genomen om de overeenkomst met het 

Goed, voor het inzamelen van kringloopgoederen, afgedankte elektronica, klein chemisch 

afval en textiel per 1 april 2014 te beëindigen. Het college heeft eveneens het besluit 

genomen om een groot deel van deze dienstverlening onder te brengen bij Concern voor 

Werk, middels een alleenrecht. In diverse gesprekken met Het Goed is bovendien 

afgesproken dat Het Goed, na 1 april, kringloopgoederen mag innemen die bewoners 

naar Het Goed brengen. Bovendien is afgesproken dat Het Goed met Concern voor Werk 

gaat samenwerken. 

 

Inleiding. 

De gemeente heeft een overeenkomst met Het Goed voor het inzamelen van klein 

chemisch afval (hierna:KCA) en product herbruikbaar huisraad (hierna: 

kringloopgoederen). Een deel van de kringloopgoederen verkoopt Het Goed in haar 

winkel. Bovendien bemant Het Goed een brenglocatie waar inwoners van 

Noordoostpolder hun kringloopgoederen, recyclebare (gratis) afvalstromen zoals oud 

papier, kunststof verpakkingen, oud ijzer gratis kunnen brengen. Voor het inzamelen van 

de hierboven omschreven dienstverlening betaalt de gemeente ongeveer €190.000 aan 

Het Goed. Het Goed biedt re-integratieplaatsen voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Op diverse plekken binnen Het Goed doen deze mensen werkervaring op. 

 

De gemeente heeft ook een separate overeenkomst met Het Goed en Reshare voor het 

inzamelen, verwerking en afzet van textiel. Zij zamelen textiel in, in wijkcontainers. Ook 

brengen veel inwoners hun textiel bij Het Goed of wordt op afspraak  opgehaald bij 

huishoudens. In de huidige overeenkomst is afgesproken dat het textiel eigendom is van 

Het Goed en Reshare. In totaal wordt door Het Goed/Reshare jaarlijks ongeveer 250.000 

kilo textiel ingezameld. Deze inkomsten van het deel van Het Goed (+/- €92.000) komen 

ten goede aan het bedrijfsresultaat van het textielbedrijf van Het Goed. De inkomsten die 

Reshare genereert komen ten goede aan het goede doel. De netto marktwaarde van 
textiel is, in tijden van weinig vraag, ongeveer €500, per 1000 kilo oud textiel.   

 

Naast het inzamelen van textiel door Het Goed en Reshare verleent de gemeente ook een 

vergunning voor het inzamelen van textiel aan Paardrijsportverenigingen gehandicapten 

(30.000 kilo). De inkomsten uit verkoop van dit textiel wordt gebruikt voor het 

bekostigen van het goede doel. 

  

 

 



Gesprekken over een nieuwe overeenkomst. 

Formeel dient de huidige dienstverlening van Het Goed Europees aanbesteed te worden. 

Uitgangspunt van de gesprekken met Het Goed is altijd geweest om HG “binnen boord te 

houden”. Er zijn diverse mogelijkheden onderzocht om een Europese aanbesteding te 

voorkomen. 

Sinds begin 2010 is de gemeente in gesprek met HG om te komen tot een nieuwe 

dienstverleningsovereenkomst. In eerste instantie zijn er gesprekken gevoerd tussen de 

gemeente en Het Goed. Op een later tijdstip tussen Het Goed, HVC en de gemeente. 

Sinds anderhalf jaar zijn er gesprekken gevoerd tussen Concern voor werk, Het Goed en 

de gemeente om te komen tot een fusie tussen beide. In november 2013 is het de 

gemeente en Concern voor Werk duidelijk geworden dat een overeenkomst tussen 

beiden niet mogelijk is. 

 

Argumenten voor het stoppen van de onderhandelingen. 

In het begin van de onderhandeling zijn door de gemeente de kaders aangegeven 

waaronder onderhandelingen plaats konden vinden.  

Concern voor Werk 

Concern voor Werk aangegeven dat het bedrijfsresultaat van de beoogde Joint Venture 

flinterdun is geworden. Het bedrijfsresultaat van de Joint Venture zal ongeveer uit gaan 

komen op €10.000 tot €20.000 per jaar. De mogelijkheid bestaat dat de Joint Venture op 

een negatief resultaat uit gaat komen waardoor de gemeente mogelijk aangesproken zou 

kunnen worden om het verlies van de nieuw op te richten Joint Venture te dekken. 

 

Gemeente 

In beginsel is afgesproken dat er een Joint Venture tussen Concern voor Werk en Het 

Goed zou kunnen worden opgericht op basis van een aandelen verhouding van 51% voor 

Concern voor Werk en 49% voor Het Goed. Op deze manier kon de dienstverlening, 

middels een alleenrecht, aan Concern voor Werk, worden gegund. Op het eind van de 

onderhandeling is Het Goed, zonder opgaaf van reden, afgestapt van deze gemaakte 

afspraak over de constructie van de Joint Venture. Er is een andere constructie aan de 

gemeente voorgelegd. Deze vorm van samenwerking bevatte risico’s en werd juridisch 

door de gemeente als niet wenselijk beoordeeld. 

 

Het college heeft tijdens de onderhandeling aangegeven dat de gehele hoeveelheid 

textiel uit Noordoostpolder bij de beoogde Joint Venture kon worden ingebracht. De 

gemeente wilde hiervoor wel een passende vergoeding ontvangen. De aangeboden 

vergoeding is door het college als te laag beoordeeld. Het Goed heeft deze vergoeding 

niet willen verhogen. 

 

Wat nu?  

Het college heeft het besluit genomen om een deel huidige dienstverlening van Het Goed  

deels uit te laten voeren door Concern voor Werk. Op basis van de reeds bestaande 

diensten is de gemeente, samen met Concern voor Werk, tot de conclusie gekomen dat 

het inzamelen van textiel uit wijkcontainers, het beheren van een KCA depot en depot 

voor gratis recyclebare stromen op het GAS door Concern voor Werk uitgevoerd kan 

worden. Concern voor Werk heeft aangegeven 7 tot 8 medewerkers in te kunnen zetten 

om deze dienstverlening voor de gemeente uit te gaan voeren.  Ook beschikt Concern 

voor Werk over faciliteiten en infrastructuur om, op afspraak, afgedankt elektrische 

apparaten aan huis op komen halen. Mogelijk kan de dienstverlening, naar verloop van 

tijd, worden uitgebreid. Concern voor Werk kan gezien haar missie de mogelijkheden tot 

het inrichten van leer werkplekken voor mensen uit Noordoostpolder met een afstand op 

de arbeidsmarkt uitnutten.  

 

Het college ziet mogelijkheden om het GAS anders in te richten zodat bewoners gratis en 

laagdrempelig hun gratis afvalstromen kunnen brengen.  

 

 



Het Goed. 

Het is vanzelfsprekend dat Het Goed niet blij is met het stopzetten van de 

onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst en het beëindigen van de 

overeenkomst. In bestuurlijk/ambtelijke gesprekken is aangegeven dat de gemeente 

graag wil dat de winkel van Het Goed in Emmeloord gevestigd blijft. In diverse 

gesprekken is aangegeven dat bewoners van Noordoostpolder gewoon hun 

kringloopgoederen bij Het Goed kan blijven brengen. Bovendien is aangegeven dat Het 

Goed (onbetaald) de samenwerking met Concern voor Werk kan zoeken om ervoor te 

zorgen dat de aanvoer van kringloopgoederen gewaarborgd blijft. De gesprekken tussen 

Het Goed en Concern voor Werk zijn inmiddels van start gegaan. 

 

Reshare/paardrijsport vereniging gehandicapten. 

De portefeuillehouder afval heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat zowel Reshare 

als Paardrijsport verenigingen gehandicapten toch de mogelijkheid krijgen om (voorlopig) 

oud textiel in te zamelen. De komende periode zal de gemeente gesprekken met hen 

aangaan te onderzoeken hoe deze inzameling plaats zou kunnen vinden. Mogelijk dat 

beide organisaties eens per jaar, huis aan huis, oud textiel in kunnen gaan zamelen. 

 

Werk/klankbordgroep afval.  

Bewoners van Noordoostpolder kunnen er voor kiezen om hun klein chemisch afval te 

brengen naar Het Goed (straks het GAS) of laten halen middels een twee maandelijkse 

inzameling aan huis. Bij eerder navraag bij Het Goed is gebleken dat 30% van de totale 

hoeveelheid KCA wordt ingezameld middels het structureel, aan huis, inzamelen. Het 

overgrote deel van het KCA, (70%), wordt door bewoners bij Het Goed op het depot 

gebracht. Er zijn mogelijkheden om het inzamelen van KCA te optimaliseren. 

 

De portefeuillehouder afval heeft tijdens twee bewonersavonden, over afvalinzameling,  

bewoners uitgenodigd om mee te praten over een nieuwe manier van afval inzamelen.  

De gemeente en HVC zijn met deze groep bewoners in gesprek om te komen tot een  

andere manier van afval inzamelen in heel Noordoostpolder. De opties voor het anders  

inzamelen van KCA wil het college aan de werk/klankbordgroep voor leggen.  

 

Vergoeding en inkomsten. 

De vergoeding voor de huidige dienstverlening aan het Goed bedraagt ongeveer 

€190.000 (€75.000 voor het inzamelen van KCA en €115.000 voor het inzamelen van 

afgedankte elektrische apparaten en kringloopgoederen) Concern voor Werk heeft 

aangegeven dat de dienstverlening (beheer kca depot, beheer gratis brenglocatie GAS, 

inzameling textiel, aan huis inzameling van elektrische apparaten, telefonisch aannemen 

van afspraken) kan worden uitgevoerd binnen de €115.000,- De gemeente kan hierdoor 

in ieder geval €75.000 besparen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de gewenste mate van 

dienstverlening voor het inzamelen van KCA. Bovendien kan de gemeente de inkomsten 

uit verkoop van textiel genereren. Op basis van de huidige ingezamelde hoeveelheden en 

marktprijzen zal dit bedrag uit kunnen komen op €110.000, afhankelijk van ingezamelde 

hoeveelheden en marktprijzen. Bij een hogere afvalscheiding kan meer oud textiel uit het 

restafval worden gehaald waardoor inkomsten hoger kunnen worden. Mogelijk biedt 

eveneens het logistieke proces, door optimalisatie, ook nog mogelijkheden om te 

besparen. 

 

De gemeente ziet mogelijkheden om een aantal zaken van Het Goed over te nemen. 

Mogelijk heeft de gemeente belang bij het KCA depot en de stalen trappen van Het Goed. 

Hierover de komende tijd met Het Goed gesproken gaan worden.  

 

Op dit moment staan er 25 bovengrondse containers van Reshare om oud textiel in te 

zamelen. Deze containers zullen per 1 april gaan verdwijnen. Vanaf 1 april zal de 

gemeente zelf containers voor het inzamelen van textiel moeten plaatsen. De 

textielcontainers kunnen worden gehuurd. De verwachting is dat het huren van deze 



containers jaarlijks €12.500 gaat kosten. De textielcontainers kunnen op een later tijdstip 

aangekocht worden. 

 

 


