
Voor mijn gevoel wordt Avalex toch ook weer met fluwelen handschoentjes aangepakt. Vaak 

wordt gewoon meegebogen met de voorstellen van Avalex, door te redelijk te zijn. 

Op blz. 4 wordt het doorbelasten besproken voor extra mini-containers. Hierin gaat de 

gemeente mee, maar wil zelf pas mogelijk vanaf 2014 dit doorbelasten naar de burgers. Als 

dat algemeen bekend wordt, dan zal ik me niet verbazen als er een fikse toename zal zijn van 

aanvragen voor een tweede container. Waarom wachten met doorbelasten, voer dat meteen in. 

Voor de grijze container betekent dit meteen een prikkel om minder afval te produceren. En 

als je zoveel tuin hebt, dat je twee groene containers nodig hebt, dan heb je ook wel ruimte 

voor een composthoop waardoor die tweede groene container niet nodig is. De kosten per 

container zijn €50, dus dat kan snel totaal veel geld kosten bij een run op die dingen. Zie ook 

blz. 16 gewijzigde begroting 2013, in de tweede tabel blijkt duidelijk dat PN het meest 

geraakt (67K) wordt met het voorstel om extra minicontainers door te belasten. 

 m.b.t. gewijzigde begroting 2013: 

 (blz. 9) ‘Het Bestuur laat de huidige (governance) structuur onderzoeken. Het huidige 

Gemeenschappelijke Regelingen bedrijfsmodel past niet bij de huidige marktsituatie en wordt 

in de zomermaanden van 2013 herijkt.’ Ik blijf het vreemd vinden dat er nu zoveel wordt 

geïnvesteerd om in het huidige bedrijfsmodel orde op zaken te stellen en er tegelijkertijd 

blijkbaar (‘GR-model past niet’) in de nabije toekomst wordt overgeschakeld naar een ander 

bedrijfsmodel. Volgens mij komt de crisis bij Avalex voornamelijk door slechte 

bedrijfsvoering. 

 (blz. 11 Personeelsbeleid) 40% van de inzamelingsteams bestaat uit inhuurkrachten. Dit vind 

ik wel een heel hoog percentage. Het gaat hier om structureel werk, daarvoor moet je gewoon 

een veel hoger percentage vast personeel inzetten. Oftewel personeel aannemen en inhuur 

eruit. 

(blz. 12 Personeelsbeleid) ‘De begroting over 2012 ging uit van een formatieplan van 235 

FTE. Door efficiëntie bedrijfsvoering daalt dit met 12 FTE.’ Hier begrijp ik niets van. In de 

gewijzigde begroting van 2012 (http://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-

bin/showdoc.cgi/action=view/id=398617/type=pdf/8bb00071f3eadbfcf1d20d99c675e44c.pdf 

blz. 21) is er sprake van een formatie van 201,6 FTE en dan is er dus gewoon een toename 

van 22 FTE. In de originele begroting voor 2013 stond dat zelfde aantal van 201,6 FTE. De 

gestegen loonkosten van € 719.523 in deze aangepaste begroting duidt ook op een 

personeelstoename. De afname in inhuur is daar tegenover slechts € 449.483. Dus alles duidt 

erop dat er meer personeel rondloopt en dat er dus geen sprake is van efficiëntere 

bedrijfsvoering. Misschien is het ook wel aardig om te weten wat de nieuwe topmensen van 

Avalex verdienen. 

(blz. 14) Er is opeens een post ‘Opbrengsten verwerking’ uit de lucht komen vallen van totaal 

€ 1.330.185. Wat is dat en waar komt dat ineens vandaan. In de originele begroting van 2013 

was deze post nog niet aanwezig. 

(blz. 14) Er wordt € 1.400.000 afgeschreven op SAP. Hoeveel moet hier nog op worden 

afgeschreven? Hoeveel heeft dit ‘geintje’ totaal gekost? 

(blz. 23) Er is sprake van overname van ondergrondse containers van PN door Avalex tegen 

boekwaarde. De financiële consequenties daarvan kan ik niet terugvinden in het document. Je 
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zou verwachten dat er een bedrag van Avalex naar PN zal vloeien, maar dat zie ik nergens 

terug. 

  

Als ik het goed gelezen heb moet er door PN in 2013 dus 400K meer betaald worden aan 

Avalex, dit is € 20 per huishouden. Klopt dat? Wij zijn tegen afvalstofheffing omhoog gooien.  

m.b.t. begroting 2014 

(blz. 27 Investeringen) Er lijkt een investering van zo’n 700K te worden gedaan voor het 

uitfaseren van SAP!? We gaan het systeem dus weggooien, nadat er zoveel aan verspijkerd is? 

Wat zijn de argumenten om dit te doen? Waarom wordt blijkbaar weer een nieuw systeem 

geïmplementeerd? Is het niet beter om de beslissing hierover uit te stellen totdat duidelijk is 

wat het nieuwe bedrijfsmodel wordt, anders kunnen we mogelijk weer snel een groot bedrag 

afschrijven. 

  

  

 


