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1. Aanleiding

De aanleiding voor het onderzoek is in de aan ons verstrekte opdrachtformulering als volgt
geformuleerd:

“Het Dagelijks Bestuur van Avalex heeft op 3 oktober 2011 besloten een onderzoek te laten
verrichten door een externe accountant. De aanleiding vormt de voortdurende
onduidelijkheid in de informatievoorziening over de resultaten van het boekjaar 2010 en het
uitblijven van dejaarrekening.”

Dit geeft het Dagelijks Bestuur van Avalex aanleiding om een aantal vragen te stellen aan de
externe accountant.

“De kern van deze vragen is ten eerste of de interne organisatie en het interne
beheersinstrumentarium van Avalex van voldoende kwaliteit zijn om tijdige en betrouwbare
financiele informatievoorziening over de bedrijfsvoering van Avalex mogelijk te maken. En
vervolgens is de vraag aan de orde wanneer de informatie over definanciele resultaten van
Avalex intern bij de directie bekend was en of het dagelijks bestuur daarover tijdig en
volledig is geInformeerd.

Ten tweede leven er vragen in het bestuur over defeitelijke oorzaken van
kostenoverschrijdingen in 2010 en of uitgaven voor exploitatie en investeringen rechtmatig
tot stand zijn gekomen. Dit wordt mede ingegeven door hetfeit dat het resultaat over 2010
belangrtjk afwijkt van de positieve resultaten in eerdere boekjaren.”

De Intergemeentelijke controllersgroep heeft vervolgens de volgende vragen geformuleerd’:

“De kwaliteit van de interne huishouding en financiele informatievoorziening.
1. Geef uw oordeel over de kwaliteit van de interne, en meer in het bijzonder de

administratieve organisatie en het intern beheersinstrumentarium van Avalex;
2. Wanneer was welke informatie over het voorlopig resultaat 2010 btj de directie van

Avalex bekend en op welke wijze en wanneer is het dagelijks bestuur daarover
gemnformeerd?

3. Geefuw oordeel ofdeflnanciele informatievoorziening door de directie aan het
dagelijks bestuur tijdig, volledig en betrouwbaar was;

4. Als het antwoord op de vorige vraag geheel of tendele ontkennend was, wat waren
daarvan dan naar uw oordeel de oorzaken?

1 Ten behoeve van referentiedoeleinden zijn de vragen door ons genummerd.
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Oorzaken en rechtmatigheid van kostenoverschrdingen in 2010.
5. Maak eenfeitenanalyse van de kostenoverschrijdingen in 2010.
6. Betrek bij uw analyse ook de positieve resultaten in eerdere boekjaren, in het bijzonder

2009. Wat zijn de oorzaken van de omsiag naar een negatief resultaat in 2010?
7. Zijn de uitgaven in 2010 rechtmatig conform de begroting?

8. Zijn de investeringen in 2010 rechtmatig conform de begroting?
9. Is de verrekening van kosten met de aangesloten gemeenten volgens een bestendige

gedragslzjn en in overeenstemming met besluiten van het bestuur tot stand gekomen?

Conclusies en aanbevelingen.

10. Geefaan welke verbetermaatregelen naar aanleiding van uw onderzoek getroffen
moeten worden.”
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2. Doelstelling onderzoek

Deloitte FDS is met het Dagelijks Bestuur van Avalex de volgende opdrachtbeschrijving
overeengekomen:

Deloitte FDS zal in opdracht van het dagelijks bestuur van Avalex eenfeitenonderzoek instellen
ter beantwoording van bovenstaande vragen (genoemd in memo dagelijks bestuur 1 november
2011).

Aanvullend is met het Dagelijks Bestuur van Avalex op 12 maart 2012 overeengekomen dat de
uit te brengen rapportage betrekking zal hebben op de aandachtsgebieden die vallen onder de
gestelde vragen 2 tot en met 6. Dit rapport gaat derhalve in op de feiten en omstandigheden
omtrent de informatieverstrekking over het resultaat 2010 en op een aantal met het Dagelijks
bestuur afgestemde onderwerpen die bijgedragen hebben aan de omsiag naar een negatief
resultaat in 2010 (en 2011).

De uitkomsten van dit onderzoek stelt het Dagelijks Bestuur van Avalex in staat de bevindingen
juridisch en financieel te duiden en daarmee de onderzoeksvragen te beantwoorden, zodat op een
degelijke en gefundeerde wijze door het Dagelijks Bestuur van Avalex conclusies kunnen
worden getrokken en besluiten worden genomen.

Leeswijzer
Ten behoeve van de leesbaarheid van dit rapport worden personen bij de eerste vermelding met
naam, voorletters en functie geduid waarna verder alleen de achternaam wordt vermeld. Dit
betekent dat beleefdheids- en functieaanduidingen aismede titels bewust achterwege zijn
gebleven.

Alle cursieve teksten betreffen citaten. Dc citaten zijn letterlijk opgenomen, inclusief eventuele
type- en taalfouten. In enkele gevallen hebben wij een opmerking in het citaat gevoegd, deze
opmerking is als volgt weergegeven [Deloitte:

.. .1.

Indeling Rapport
In hoofdstuk 5 hebben wij het voor dit onderzoek relevante toetsingskader uitgeschreven. In
hoofdstuk 6 behandelen wij de informatieverstrekking over het Resultaat 2010. Aan de hand van
de daar weergegeven feiten kunnen de vragen 2 tot en met 4 beantwoord worden. Onze
bevindingen met betrekking tot de vragen 5 en 6 (kostenoverschrijdingen), hebben wij als volgt
opgenomen in deze rapportage:
In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de uitgaven voor de implementatie van SAP. Hoofdstuk 8
behandelt het project Ryck. Ten slotte gaat hoofdstuk 9 in op het mobiliteitsprogramma.
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Tabel met namen
Onderstaand is een tabel met namen opgenomen van de in dit rapport voorkomende personen.

FFiIiI1j.I.]i

Beimers E.P. Beimers Lid DBAvaIex

Carpenter E. Carpenter Hoofd UitvoeringAvalex
De Jong i. de Jong Medewerker Midwaste
De Prez R.M. de Prez Voorzitter DB Avalex
Floor P.N. Floor Algemeen directeurAvalex
Jense D. Jense Lid DBAvalex
Koning A. Koning VoormaligvoorzitterDBAvalex
Kruize M. Kruize Voormalig directiesecretaresse Avalex
Lomeijer B. Lomeijer Medewerker Reporting Avalex
Nieuwenhuizen P. Nieuwenhuizen Voormalig concern controller Avalex
Oosting R. Oosting Hoofd Middelen Avalex
Oudhof N. Oudhof Lid DBAvalex

Ruiter ?E. Ruiter Projectleider pilot Ryck, hoofd Bedrijfsontwikkeling
Schellings J. Schellings Lid DB Avalex

Sol M. Sol Medewerker Ryck B.V.
Van den Bout K. van den Bout Interim finance professional
Van den Heuvel A. van den Heuvel Lid DBAvaIex
Van Dijk M.J.M.V. van Dijk Lid DBAvalex
Van Haaften M. van Haaften Bestuurder Midwaste
Van Ostaijen P. van Ostaijen (waarnemend) Lid DBAvaIex

Bestuurderen aandeelhouder Ryck B.V., Court Lane Consultants B.V.
Van Rijn iL. van Rijn Advanced Business Consultancy B.V.
Van Wijk K. van Wijk Medewerkergemeente Pijnacker-Nootdorp
Voskuilen E. Voskuilen Financial Controller Avalex
Wijmans W. L. Wij mans Di rectiesecretaris/jurist Avalex
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3. Reikwijdte

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Ten
aanzien van de reikwijdte van ons onderzoek wijzen wij u op de volgende beperkingen:

• Het onderzoek heeft zich beperkt tot de in hoofdstuk 4 genoemde verrichte werkzaamheden;
• Het onderzoek heeft zich uitgestrekt over de j aren 2009 tot en met 2011 (september);
• Het onderzoek heeft zich uitgestrekt over de door ons opgevraagde en door Avalex ter

beschikking gestelde documenten en feitenmateriaal;
• Het onderzoek heeft zich beperkt tot het gedetailleerd in kaart brengen van de door de directie

van Avalex venichte handelingen en uitgevoerde werkzaamheden, aismede het vergaren van
administratieve gegevens en bescheiden (bewij sgaring);

• Medewerking van betrokkenen en derden aan ons onderzoek is geschied op basis van
vrijwilligheid. In die zin was Deloitte FDS voor dit onderzoek athankelijk van de bereidheid
tot medewerking van betrokkenen en derden. In dat kader melden wij dat de heer
Nieuwenhuizen gedurende het onderzoek zijn medewerking heeft opgezegd en ook geen
toestemming heeft verleend zaken uit het met hem gehouden interview zichtbaar terug te laten
komen in de rapportage;

• Zaken die niet uit de gehouden interviews en de onderzochte (financiële) administratie van
Avalex zijn af te leiden, zijn buiten onze waarneming en onze rapportage gebleven;

• De in dit rapport opgenomen analyse(s) dienen in samenhang gelezen te worden met het
beschreven toetsingskader en de beschreven onderzoeksbevindingen.

Beperking in het gebruik en verspreidingskring

Dit rapport vormt een weergave van onze feitelijke bevindingen en bevat geen conclusies of
kwalificaties van ons over het algehele handelen (of nalaten) van betrokkenen. Wij hebben als
onathankelijke onderzoekers de visie van partijen verwoord in dit rapport en tevens onze
feitelijke bevindingen gerapporteerd. Het is de bedoeling dat de lezer zichzelf een oordeel vormt
over de werkzaamheden en over de in het rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan
zijn eigen conclusie trekt.

De uitkomsten van dit onderzoek stelt het Dagelijks Bestuur van Avalex in staat de bevindingen
juridisch en financieel te duiden en daarmee de onderzoeksvragen te beantwoorden, zodat op een
degelijke en gefundeerde wijze door het Dagelijks Bestuur van Avalex conclusies kunnen
worden getrokken en besluiten worden genomen.

Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Dagelijks Bestuur van Avalex aangezien anderen die
niet op de hoogte zijn van het doe! van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen
interpreteren. Het rapport of delen daaruit mag/mogen niet voor een ander doel worden gebruikt
of zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden ter beschikking worden
gesteld.
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4. Verrichte werkzaamheden

Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

1. Het houden van intakegesprekken met het dagelijkse bestuur en de Intergemeentelijke
controllersgroep, aismede het opstellen van een plan van aanpak.

2. Het vergaren van administratieve gegevens en bescheiden bij Avalex aismede ander
beschikbaar feitenmateriaal.

3. Het vergaren van gegevens bij de controlerend accountant, waaronder de op 21 november
2011 uitgebrachte voortgangsrapportage accountantscontrole 2010.

4. Net inventariseren en analyseren van het toetsingskader, resulterend in een overzicht van
vigerend beleid en inteme regelgeving, waaronder de administratieve organisatie.

5. Het analyseren van het vergaarde feitenmateriaal resulterend in een eerste analyse van de
probleemstelling.

6. Het voorbereiden van het onderzoek (planning boekenonderzoek, interviews, het maken van
afspraken, e.d.).

7. Het houden van interviews met de volgende personen:
• Floor, directeur Avalex;
• Oosting, Hoofd Middelen Avalex;
• Nieuwenhuizen, voormalig controller Avalex;
• Van Dijk, Penningmeester DB Avalex.

De interviews zijn om redenen van zorgvuldigheid steeds door twee onderzoekers uitgevoerd.
Van de interviews zijn verslagen uitgewerkt, die door de geInterviewden voor akkoord zijn
getekend.2

Voorts hebben wij diverse gesprekken gevoerd met medewerkers van Avalex voor het
verkrijgen van informatie dan wel toelichtingen.

8. Het onderzoeken en analyseren van relevante bescheiden in de (financiële) administratie van
Avalex en het archief van het DB van Avalex.

9. Het opstellen van een conceptrapport van bevindingen.

2 Met uitzondering van Nieuwenhuizen; zie Hoofdstuk 3
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10. Het houden en verwerken van wederhoor en het uitbrengen van een definitief rapport van
bevindingen. Wederhoor is toegepast met de geInterviewden (zie punt 7) en met het
Dagelijks Bestuur, voor die onderdelen die zien op het eigen handelen. Zoals al eerder
aangegeven heeft Nieuwenhuizen gedurende het onderzoek zijn medewerking opgezegd.

11. Het houden van (voortgang)overleg met vertegenwoordigers van het DB en de
Intergemeentelijke controllersgroep.
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5. Toetsingskader

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het voor dit onderzoek relevante toetsingskader weergegeven. Paragraaf
5.2 geeft een korte inleiding over de Gemeenschappelijke Regeling Avalex. Paragraaf 5.3 gaat in
op de samenstelling van en de bevoegdheden van de verschillende functies binnen Avalex.
Paragraaf 5.4 geeft kort de relevante aspecten weer van de regeigeving omtrent aanbesteding.
Paragraaf 5.5 gaat in op de interne regelgeving omtrent de activering van kosten. Paragraaf 5.6
geeft de interne regeigeving weer omtrent de planning & control cyclus.

5.2 Gemeenschappelijke Regeling Avalex

Tussen de gemeenten Deift, Leidschendam — Voorburg, Pijnacker — Nootdorp, Rijswijk,
Wassenaar en Midden-Delfiand en Avalex is er een samenwerkingsverband op het gebied van de
uitvoering van reinigingstaken. Ais rechtsvorm is gekozen voor een Gemeenschappelijke
Regeling als bedoeld in artikel 1 en 8 van de Wet gemeenschappeiijke regelingen.

Vanwege de toetreding in 2009 van gemeente Midden-Delfiand tot de samenwerkingsverband, is
de reeds bestaande gemeenschappelijke regeling “Regionaal ReinigingsbedrijfAvalex”
(hierna GR), waarin de gemeenten Deift, Leidschendam — Voorburg, Pijnacker — Nootdorp,
Rijswijk en Wassenaar deelnemen, aangepast voor de vernieuwde Gemeenschappelijke
Regeling, waarin ook de gemeente Midden-Delfiand deelneemt.

In de GR is bepaald dat Avalex (“het bedriff”) jaarlijks met de deelnemende gemeenten
dienstverleningsovereenkomsten (DVO’ s) aangaat, waarin nadere afspraken zijn gemaakt voor
de uitvoering van de reinigingstaken.

Mantelovereenkomst
Er is een ondertekende mantelovereenkomst 2007 tussen vijf gemeenten en Avalex (hierna
mantelovereenkomst).3Deze mantelovereenkomst heeft als ingangsdatum 3 oktober 2007 en
geldt voor tenminste vijf voile kalenderjaren (tot 1 januari 2013).

In de mantelovereenkomst is opgenomen dat alle partijen conform de GR handelen. Op basis van
de mantelovereenkomst worden de dienstverleningsovereenkomsten (hierna DVO’s) met de
afzonderlijke gemeenten opgesteld.

Midden Deiftiand is per I januari toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Avalex zo blijkt uit de notulen
van het Dagelijks Bestuur d.d. 9 november 2009 en l8januari 2010. Uit de notulen blijkt niet dater een nieuwe
mantelovereenkomst is opgesteld c.q. vastgesteld.
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5.3 Samenstelling en bevoegdheden

In de GR is vastgelegd dat het bestuur van Avalex bestaat uit het Algemeen Bestuur, het
Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Daarnaast wordt de directeur apart vermeld.

5.3.1 Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestond tot 1 januari 2010 uit 10 leden en bestaat per 1 januari 2010 uit
12 leden4 (2 vertegenwoordigers per deelnemende gemeente). Het Algemeen Bestuur bestaat uit
een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester. De directeur van
Avalex fungeert als ambtelijk secretaris.

Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar en daarnaast zo vaak als de
voorzitter van het Dagelijks Bestuur dit nodig acht. Het Algemeen Bestuur is belast met c.q.
bevoegd tot:5
• het vaststellen van strategische beleidsplannen;
• het vaststellen van hetjaarlijkse werkplan;
• het vaststellen en wijzigen van de (meerjaren-) begroting;
• het vaststellen van de jaarrekening;
• het besluiten tot deelname aan gemeenschappelijke regelingen en het (mede) oprichten van of

het deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen;
• het aangaan van geldieningen en van rekening-courant-overeenkomsten tot € 5.000.000;
• het aankopen of vervreemden van onroerende zaken;
• het controleren van het financieel beheer; en,
• het vaststellen van de standaardtarieven.

In de GR is vastgelegd dat het Algemeen Bestuur besluit over “belangrijke onderwerpen” met
een gekwalificeerde meerderheid van stemmen (2/3). AIs belangrijke onderwerpen zijn in ieder
geval aangemerkt:6
• het vaststellen en wijzigen van de begroting en van de meerjarenbegroting;
• het vaststellen van de jaarrekening;
• het aangaan van geidleningen en rekening courant overeenkomsten boven een bedrag van

€ 5.000.000; en,
• deelname aan gemeenschappelijke regelingen en het (mede) oprichten van of het deelnemen

in privaatrechtelijke rechtspersonen.

In verband met toetreding Midden Deiftiand.
De voor dit onderzoek relevante bevoegdheden zijn opgenomen.

6 De voor dit onderzoek relevante bevoegdheden zijn opgenomen.
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In het Burgerlijke Wetboek is vastgelegd dat onder een deelneming wordt verstaan de situatie dat
een rechtspersoon of vennootschap kapitaal verschaft of doet verschaffen aan een andere
rechtspersoon of vennootschap. Een rechtspersoon heeft tevens een deelneming in een
vennootschap, indien hij of een dochtermaatschappij: a. daarin als vennoot jegens schuldeisers
volledig aansprakelijk is voor de schulden; of b. daarin anderszins vennoot is teneinde met die
vennootschap duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid.

5.3.2 Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter en vijf andere leden, aangewezen door en uit het
Algemene Bestuur. Het Dagelijks Bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar. Het Dagelijks
Bestuur is belast met c.q. bevoegd tot7:

• het voorbereiden van al hetgeen in de vergadering van het Algemeen Bestuur ter
beraadslaging en beslissing moet worden gebracht;

• het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur;
• het beheer van de organisatie en de bewaking van de continuIteit van het bedrijf;
• het voorbereiden van het strategische beleidsplan, inclusief organisatieontwikkeling;
• het voorbereiden van het jaarlijkse werkplan;
• het voorbereiden en wijzigen van de (meerj aren-)begroting;
• het voorbereiden van de jaarrekening;
• bet binnen de begroting kopen, ruilen, vervreemden, bezwaren en in huur aannemen en

uitgeven van roerende en onroerende zaken;
• bet beheer van de activa en passiva van bet bedrijf;
• de zorg, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen voor de controle op het geldelijke

beheer en de boekhouding;
• het (Europees) aanbesteden van diensten of werken of leveranties mits gebaseerd op een

vastgesteld investeringsplan;
• bet aangaan van overeenkomsten.

De leden van bet Dagelijks Bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het Algemeen
Bestuur verantwoording verschuldigd voor bet door hen gevoerde bestuur. Zij dienen bet
Algemeen Bestuur ongevraagd alle inlichtingen te verstrekken, die voor een juiste beoordeling
van het door bet Dagelijks Bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig zijn, tenzij het algemeen
belang zich daartegen verzet. Tevens dienen de leden van het Dagelijks Bestuur het Algemeen
Bestuur, wanneer dit bestuur of één of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde
inlichtingen te verstrekken, tenzij het algemeen belang zich daartegen verzet.

7De voor dit onderzoek relevante bevoegdheden zijn opgenomen.
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In de GR is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuurjaarlijks ten minste één keer aan het Algemeen
Bestuur versiag uitbrengt omtrent de in het afgelopen jaar verrichte activiteiten. Het versiag
wordt tevens ter kennisname gezonden aan de raden van de deelnemers.

Uit de GR blijkt dat de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Avalex in en buiten rechte
vertegenwoordigt. De voorzitter kan de vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen
persoon opdragen. Middels een volmacht d.d. 18 april 2007 heeft P.J. van Adrichem [Deloitte:
voormalig voorzitter Dagelijks Bestuur Avalax tot 24 november 2008], de bevoegdheid om
Avalex te vertegenwoordigen, met terugwerkende kracht, per 1 mei 2006 aan de heer P.N. Floor
opgedragen.

5.3.3 Directeur

In de GR is vastgelegd dat het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de voorzitter in een
instructie nadere regels vaststelt betreffende de taak en de bevoegdheden van de directeur. In de
“Instructie voor de directeur van ReinigingsbedrijfAvalex” d.d. 4 april 2006 (hierna instructie
directeur) is vastgelegd dat de directeur is belast met de dagelijkse leiding van Avalex. Hieruit
blijkt tevens dat de directeur bevoegd tot c.q. belast is met het kopen van roerende en onroerende
zaken voor zover deze nodig zijn voor de dagelijkse gang van zaken tot een maximumbedrag ad
€ 400.000. Tevens is de directeur belast met het opstellen van beleidsplannen, begroting,
jaarrekening en het mede voorbereiden en uitvoeren van het financiële beleid van de
uitvoeringsorganisatie. Ten slotte is in de instructie directeur vastgelegd dat de directeur
halverwege het kalenderjaar aan het Dagelijks Bestuur moet rapporteren over de gerealiseerde
begroting, nog te realiseren begroting en belangrijke te verwachten ontwikkelingen.

5.4 Aanbesteding

Uit de Richtlijn 2004/1 8EG d.d. 31 maart 2004 (hiema richtlijn 2004/18), commission regulation
1177/2009 d.d. 30 november 2009 en het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten
(hierna: BAO) vloeien de volgende drempelbedragen voor aanbestedingen voor de decentrale
overheid voort gedurende de onderzoeksperiode:

Werken Leveringen Diensten

€ 4.845.000 € 193.000 € 193.000

Indien de waarde van een opdracht bovenstaande bedragen te boven gaan dan dient het
overheidsorgaan een Europese aanbesteding uit te schrijven.

De aanbestedingsregels zijn niet van toepassing op overheidsopdrachten voor diensten die door
een aanbestedende partij worden gegund aan een andere aanbestedende dienst of aan een
samenwerkingsverband van aanbestedende diensten, op basis van een uitsluitend recht dat deze
aanbestedende dienst geniet, mits dit uitsluitend recht met het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap verenigbaar is.
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In de BAO is vastgelegd dat de aanbestedende partij de aanbestedingsregels niet mag omzeilen
door de opdrachten te splitsen of bijzondere regels te gebruiken voor de berekening van de
waarde van de opdrachten.

In de regelgeving is niet meer vastgelegd over de omzeiling van aanbestedingsregels. In de
jurisprudentie8is enige aandacht voor verschillende vormen van omzeiling van de
aanbestedingsregels. De kern van de ontwikkeling in de jurisprudentie gaat over de grens tussen
aanbesteding en inbesteding. Bij inbesteding is geen aanbestedingstraject verplicht indien
voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.

Inbesteding houdt in dat de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van diensten door
een juridisch van het overheidsorgaan te onderscheiden rechtspersoon worden verricht, maar dat
het overheidsorgaan op dezelfde wijze toezicht uitoefent als op de eigen werkzaamheden c.q.
diensten en die rechtspersoon bovendien vrijwel geen werkzaamheden voor andere
opdrachtgevers verricht.9

In de ‘financiele verordening Gemeenschappelijke Regeling Avalex” d.d. 30 maart 2005’°
(hierna financiële verordening GR) is vastgelegd dat het dagelijks bestuur zorg draagt voor en
interne regels opstelt ten aanzien van de inkoop en aanbesteding van werken, diensten en
leveringen. De doelstelling van de interne regels is het waarborgen dat wordt gehandeld in
overeenstemming met de Europese richtlijnen voor overheidsopdrachten voor diensten, werken
en leveringen.

Gedurende de onderzoeksperiode (2009 tot en met september 2011) beschikte Avalex niet over
een geformaliseerde inkoop- of aanbestedingsregeling. Er is in 2011 een concept ‘proces flow’
(stroomschema) van de inkoopprocedure opgesteld.” In de conceptproces flow van de
inkoopprocedure d.d. 14 september 2011 is vastgelegd dat een aanvrager zijn verzoek dient vast
te leggen op een VOTA (Verzoek Opdracht Tot Aanschaf) formulier. Indien verwacht wordt dat
de aanschaf onder de € 1.000 zal liggen, wordt het VOTA formulier doorgezet naar de afdeling
inkoop. Indien de verwachte aanschaf minder dan € 25.000 bedraagt, dan dient de budgethouder
goedkeuring te geven aan de aanvraag. Indien de verwachte aanschaf meer dan € 25.000
bedraagt, dient het verzoek door de directie geaccordeerd te worden.

8 HvJ, 11 januari 2005, C-26103 (Stadt Halle), HvJ, 13 januari 2005, C-84/03 (Commissie/Spanje), HvJ, 21 juli
2005, C-231103 (Coname), HvJ, 20 november 2005, C-29/04 (Commissie/Oostenrijk), HvJ, 6 april 2006, C-410/04
(ANAV), HvJ, 11 mei 2006, C-340104 (Carbotermo), HvJ, l8januari 2007 (C-220/05 (Auroux), HvJ, 19 april 2007,
C-295/05 (Tragsa), HvJ, 13 november 2008, C-324107 (Coditel).

HvJ 18 november 1999, C-107198 (Teckal).
10 Op 22 november 2010 is een aangepaste financiële verordening gemeenschappelijke regeling Avalex vastgesteld.
De voor dit onderzoek relevante bepalingen zijn niet aangepast.
11 Uit de notulen van het MT blijkt niet dat de inkoopprocedure is vastgesteld in het MT.
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5.5 Activering van kosten

Uit de financiële verordening GR blijkt dat de materiële vaste activa lineair worden
afgeschreven. De volgende categorieen zijn in de financiële verordening GR vastgelegd:

• Nieuwbouw bedrijfsgebouwen en vervangingsinvesteringen worden in 40 jaar
afgeschreven;

• Milieu-investeringen worden in 30 jaar afgeschreven;
• Renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen worden in 25 jaar afgeschreven;
• Technische installaties in bedrijfsgebouwen; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen

worden in 15 j aar afgeschreven;
• Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair;

aanleg tijdelijke terreinwerken; groot onderhoud bedrijfsgebouwen worden in 10 tot 15
j aar afgeschreven;

• Hard- en software worden in 5 jaar afgeschreven.

In de financiële verordening GR is vastgelegd dat geactiveerde kosten voor onderzoek en
ontwikkeling lineair in vijfjaar worden afgeschreven. Daarnaast blijkt uit de financiële
verordening GR dat activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 5.000 niet worden
geactiveerd.

5.6 Planning & control cyclus

Opzetlstructuur informatievoorziening aan bestuur
In de financiële verordening GR is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur
informeert over de realisatie van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling over de
eerste zes maanden van het lopende boekjaar door middel van een tussentijdse rapportage. De
inrichting van de tussentijdse rapportage sluit aan bij de programma-indeling van de begroting.

In de financiële verordening GR is vastgelegd dat de tussentijdse rapportage in gaat op
afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten, de geleverde goederen en diensten. In de
rapportage wordt in ieder geval aandacht besteed aan afwijkingen van:

a. de bijdrage door de deelnemers;
b. de rente-ontwikkeling op de kapitaalmarkt;
c. overige afwijkingen op programmaniveau van meer dan € 100.000.
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6. Informatievoorziening over Resultaat 2010

6.1 Inleiding

In deze paragraaf gaan wij in op de financiële informatievoorziening en meer specifiek op de
vragen 2, 3 en 4:

2. Wanneer was welke informatie over het voorlopig resultaat 2010 btj de directie van Avalex
bekend en op welke wijze en wanneer is het dagelijks bestuur daarover geInformeerd?

3. Geefuw oordeel ofdefinanciele informatievoorziening door de directie aan het dagelzjks
bestuur tijdig, volledig en betrouwbaar was;

4. Als het antwoord op de vorige vraag geheel of tendele ontkennend was, wat waren
daarvan dan naar uw oordeel de oorzaken?

Een belangrijk aspect van de financiële informatievoorziening betreft de omzetverantwoording.
Daarom is in paragraaf 6.2 eerst uiteengezet welke afspraken er zijn ten aanzien van tarieven en
eigen bijdragen van de deelnemende gemeenten. Deze afspraken zijn ook opgenomen in
Hoofdstuk 5, Toetsingskader, maar hier om praktische redenen nogmaals (kort) weergegeven.

Alvorens de diverse gebeurtenissen te beschrijven, wordt in paragraaf 6.3 eerst gestart met een
tijdlijn van deze gebeurtenissen. In paragraaf 6.4 komt de begroting aan de orde. De
kwartaalrapportages en andere tussentijdse financiële mededelingen aan het DB komen aan de
orde in paragraaf 6.5.

In november 2010 komt binnen Avalex de vraag naar boven of door het SAP systeem
betrouwbare cijfers worden verstrekt. Paragraaf 6.6 handelt hierover aismede welke aangepaste
cijfers (intern) worden berekend en welke cijfers aan het DB worden verstrekt.

Het proces inzake de totstandkoming van dejaarrekening over 2010 wordt behandeld in
paragraaf 6.7.

Het hoofdstuk sluit af met een analyse in paragraaf 6.8 waarin de feiten zijn opgenomen, mede
op basis waarvan de lezer/opdrachtgever de drie bovengenoemde vragen kan beantwoorden.

6.2 Afspraken ten aanzien van tarieven en eigen bijdrage gemeenten

Gemeenschappelijke regeling
Tussen de gemeenten Deift, Leidschendam — Voorburg, Pijnacker — Nootdorp, Rijswijk,
Wassenaar en Midden-Delfiand en Avalex is er een samenwerkingsverband op het gebied van de
uitvoering van reinigingstaken. Als rechtsvorm is gekozen voor een Gemeenschappelijke
Regeling als bedoeld in artikel 1 en 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
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Vanwege de toetreding per 1 januari 2010 van gemeente Midden-Delfiand tot de
samenwerkingsverband, is de reeds bestaande Gemeenschappelijke Regeling “Regionaal
ReinigingsbedrijfAvalex” (hierna GR), waaraan de gemeenten Deift, Leidschendam — Voorburg,
Pijnacker — Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar deelnemen, aangepast voor de vemieuwde
Gemeenschappelijke Regeling, waarin ook de gemeente Midden-Delfiand deelneemt.

In artikel 5.1 van de GR is bepaald dat Avalex (“het bedrijf”) jaarlijks met de deelnemende
gemeenten dienstverleningsovereenkomsten aangaat, waarin nadere afspraken zijn gemaakt voor
de uitvoering van de reinigingstaken.

Mantelovereenkomst
Er is een ondertekende mantelovereenkomst 2007 tussen vijf gemeenten en Avalex. Deze
mantelovereenkomst heeft als ingangsdatum 3 oktober 2007 en geldt voor tenminste vijf voile
kalenderjaren (tot 1 januari 2013).
In 2008 is een nieuwe mantelovereenkomst opgesteid, maar deze is niet ondertekend. Wij gaan
daarom uit van de bepaiingen in de ondertekende mantelovereenkomst 2007.

In de mantelovereenkomst 2007 is opgenomen dat alie partijen conform de GR handeien. Op
basis van de mantelovereenkomst worden de dienstverleningsovereenkomsten (hierna DVO’ s)
met de afzonderlijke gemeenten opgesteid.

Voor het leveren van de genoemde producten en het verrichten van de genoemde taken ontvangt
Avalex van de gemeente een vergoeding. In artikel 2.2.1 van de mantelovereenkomst is
opgenomen dat de vergoedingen zijn gebaseerd op de vastgesteide werkomschrijvingen en
bepaald aan de hand van de daarbij behorende, door het bestuur van de GR vastgestelde
begroting. De kosten van verwerking van afval en overige direct aan de dienstverlening te
relateren kosten worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten (inclusief de van
toepassing zijnde opsiagen, zoals vastgesteld in de begroting).

Artikel 2.2.5 bepaalt dat de kostenramingen tezamen met de werkomschrijvingen tenminste
éénmaal per jaar worden besproken en opnieuw vastgesteld en vastgelegd in de begroting.

In artikel 2.2.7 is opgenomen dat Avalex gerechtigd is om de prijzen en tarieven te herzien in
geval van een aantoonbare verhoging van bestaande of invoering van nieuwe belastingen,
tarieven, (milieu)-heffingen of —rechten, en eventuele omstandigheden die zich voordoen en
weike buiten de invloedsfeer van Avalex vallen.

Dienstverleningsovereenkomst
In de DVO’s met de gemeenten zijn de afspraken over de dienstverlening van Avalex
geformuleerd (onder andere ten aanzien van de werkwijze, frequentie, kwaliteitseisen en wijze
van rapportage). Ook bevatten de DVO ‘5 een financiële paragraaf waarin per gemeente de
begrote baten en lasten zijn opgenomen. Hieruit is de begrote bijdrage per gemeente afgeleid.
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Afrekensystematiek
Inzake de afrekeningssystematiek heeft Oosting in zijn wederhoorreactie het volgende vermeld:

“In het deelrapport wemelt het van cijfers en afrekenmogelijkheden. Op sommige plaatsen
wordt de suggestie gewekt door geInterviewden, dat de manier waarop we zouden moeten
afrekenen met Gemeenten onduidelik is. Die suggesties zzjn onterecht. 1k vat het kort samen:

• Er zijn zeer duidelijke regels enformules binnen Avalex en tussen Avalex en
Gemeenten hoe moet worden afgerekend. Zij vormen de bestendige gedragslijn.

• Deze regels zijn voor wat betreft de toepassing van opsiagen en toeslagen 1 op 1
ge>nplementeerd in SAP. Zij worden in de praktijk toegepast via het “draaien van een
Run”.

• Intern binnen Avalex is hier dus geen enkele onduidelijkheid over. Het is wel waar dat
deze regels bestuurlijk nooit goed zijn vastgelegd. Daarom liet ik in november 2011
dit nog eens bekrachtigen door het AB.

• Samenvattend inhoudelUk: In programma 1 worden man- en tractieuren, inclusief
dekking voor indirecte kosten, als een totaalbedragfixed afgerekend. Alle overige
kosten worden afgerekend tegen werkelzjke kosten. De contribution margin voor
Avalex Zit in opsiagen op de werkel&ke kosten plus marges in hetfixed bedrag voor
man- en tractieuren. Nergens anders in.

• Een eventueel nog afte rekenen bedrag einde boekjaar kan alleen bestaan uit het
verschil tussen de volgens bovenstaande regels berekende en in rekening te brengen
omzet enerzijds en de reeds ontvangen voorschotten van Gemeenten anderzijds.”
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6.3 Chronologische samenvatting van de bevindingen

Het DB ontving periodiek een (financiële) kwartaalrapportage. Alvorens de diverse
gebeurtenissen te beschrijven volgt hieronder eerst een chronologische samenvatting van de
bevindingen.
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6.4 Begroting

Ontwerpbegroting
Op 22 juni 2009 hebben Koning en Jense namens het AB de ontwerpbegroting 2010 voor
akkoord ondertekend.

In de toelichting bij de begroting zijn de volgende onzekerheden vermeld, die tot een
begrotingswijziging zouden kunnen leiden:

• “De indexering van de kostencomponenten wordt vanaf2010 begroot op 2% perjaar.
Deze verwachting ligt in lzjn met voorgaande begrotingen, maar een goede prognose
voorjaarlijkse indexering is in deze economische tijden moeilijk aan te geven.

• Er is een Europese aanbesteding voor verwerking van afval en GFT gepubliceerd. Ten
tzjde van het opstellen van de ontwerpbegroting was de uitkomst van deze aanbesteding
nog niet bekend. Wanneer in het najaar van 2009 de gunning plaatsvindt kan beoordeeld
worden of de begroting van 2010 en daaropvolgende jaren hierop moet worden
aangepast.

• De begroting is gebaseerd op de DVO’s zoals die voor het jaar 2009 met de deelnemende
gemeenten is overeengekomen. Wanneer gemeenten voor het jaar 2010 andere
beleidskeuzes maken dan in 2009, kan dit gevolgen hebben voor de begroting van Avalex.
In dat geval zal een begrotingswziging noodzakelijk zijn. Dit zal ook het geval zijn,
wanneer een nieuwe gemeente toetreedt tot de GR Avalex.”

De ontwerpbegroting 2010 sluit met een positief resultaat van € 896.000. Dit resultaat is als volgt
opgebouwd:

Begroting Ontwerp
Lasten (x € 1.000)

rzameIkosten (personeel & materleel mci. inhuur & overhead) 14.729
Kapitaaisiasten 370
Overige directe kosten 3.880
Beheerkosten

Verwerkingskosten 14.700
Totale kosten 34.339

Baten (x € 1.000)

Omzetgezameniijke reinigingsdienst 29.740
Omzetderden (mci. resultaatwerkpiaats) 5.494
Totale baten 35.234

Bedrijfsresultaat 896
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Bovenstaande telling van totale kosten is rekenkundig niet juist. Het totaal van de genoemde
kosten bedraagt € 33.679.000. Bij de telling is uitgegaan van het bedrag € 34.339.000. Op
Op pagina 22 van de ontwerpbegroting is de programma-indeling van de kosten ad € 34.339.000
vermeld:

Lasten (x € 1.000)
Programma:
1. Inzameling huishoudelijk afval 24.347
2. Afvalbrengstations 4.011
3. Zakelijke reiniging 4.283
4. Aanvullende diensten 1.697
Totaal lasten 34.339

Begrotingswijziging

op 4 november 2009 is een begrotingswijziging 2010 opgesteld. De begroting 2010 is aangepast
als gevoig van:

1. De resultaten van de aanbesteding;
2. Verwerking afval Irado;
3. De toetreding van de gemeente Midden-Delfiand;
4. De oprichting van Avalex BV;
5. Overgang van het overlaadstation van de gemeente Deift naar Avalex;
6. De inzameling van kunststoffen;
7. Ret in beheer nemen van de inzamelmiddelen;
8. Prij sindexering.
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De gewijzigde begroting 2010 sluit met een positief resultaat van € 603.000. Dit resultaat is als
volgt berekend:

Begroting Ontwerp Gewijzigde
Lasten (x € 1.000)

Inzamelkosten (personeel & materie& mci. inhuur & overhead) 14.729 13.529
Kapitaalslasten 370 789
Overmge cHrecte kosten 3.880 1.722
Beheerkosten 1.746
Verwerkingskosten 14.700 12.576
Totale kosten 34.339 30.363

Baten (x € 1.000)

Omzet gezamenlijke reinigingsdienst 29.740 26.159
Omzet derden (mci. resultaat werkpiaats) 5.494 4.807
Totale baten 35.234 30.966

Bedrijfsresultaat 896 603

De gewijzigde begroting 2010 is goedgekeurd in de vergadering van het AB op 15 februari 2010.

6.5 Kwartaalrapportages en tussentijdse mededelingen

Algemeen
Het DB kreeg periodiek de financiële kwartaalrapportage. Deze rapportages zijn in 2010 door
Nieuwenhuizen opgesteld. Van Dijk verklaart dat hij de financiële kwartaalrapportages het eerst
kreeg, zodat hij zich kon voorbereiden op de vergadering. Zodoende had Van Dijk de
mogelijkheid om nog vragen te stellen of stukken of toelichtingen op te vragen. Van Dijk
verklaart dat Avalex de vergaderstukken, waaronder de rapportages, voorafgaand aan de
vergaderingen naar de bestuursleden verstuurde. Hierdoor hebben de bestuursleden de
mogelijkheid de stukken vóór de vergadering ambtelijk voor te leggen. Volgens Van Dijk
werden de stukken vóór 2010 over het algemeen tijdig aangeleverd.

Rapportage Qi
Floor verklaart dat, vanwege SAP perikelen, over het eerste kwartaal van 2010 geen rapportage
aan het DB is uitgebracht en dat Van Dijk hiermee heeft ingestemd dat dit later zou gebeuren.
Van Dijk verklaart dat hij dit ook in het DB heeft meegedeeld.
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Het “Finance team12”heeft op 3 juni 2010 een notitie voor het MT vervaardigd inzake het
concept rapport over het eerste kwartaal van 2010. In de notitie is vermeld dat de uitgaven
€ 114.000 hoger dan begroot zijn en de inkomsten € 52.000 hoger dan begroot; zodat het netto
resultaat € 62.000 achter loopt.

In de notitie wordt het volgende voorgesteld:

“Omdat we bij ongewijzigd beleid waarschijnlzjk negatief uitkomen als het gaat om netto
resultaat en de inzet van personeel is het voorstel om de overspending op kosten verder uit te
zoeken en strakker te gaan budgetteren en om te onderzoeken of we in 2010 nog kunnen
optimaliseren op de inzet van personeel en op routes.”

Rapportage Q2
Op 27 september 2010 zijn de halfjaarcijfers over 2010 aan het DB gerapporteerd:

“Samenvatting halfjaarcijfers Avalex:
Avalex heeft over het eerste halfjaar een boekwinst gemaakt van 490.000 euro. Dit resultaat bestaat
voor 170.000 euro bedrijfsvoeringresultaat en 320.000 euro resultaat op de DVO-inspanningen. Zie de
bijiage voor nadere toelichting.”

12 De notitie is opgesteld door Van Dam, Verheul, Coelman en Caijouw.
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De cijfers over het eerste halfjaar van 2010 en prognose voor geheel 2010 zijn als volgt
opgebouwd:

Begroting Cijfers t/m Q2 Prognose 2010

(In Q2 bericht)

(27-09-2010) (27-09-2010) (27-09-2010)

Lasten (x € 1.000)

Inzamelkosten (personeel & materieel mci. inhuur & overhead) 15.846 8.211 16.422

Kapitaalslasten 789 346 692
Overige drecte kosten 1.722 818 1.636
Beheerkosten 1.746 878 1.756
Verwerki ngskosten 13.611 6.499 12.998
Opsiag winst en risco

_____________ ______________ _____________

Totale kosten 33.714 16.752 33.504

Baten (x € 1.000)

Omzetgezamen!ijke reinigingsdienst

Omzet derden (md. resultaat werkplaats)

______________ ______________ ______________

Totale baten 34.320 17.242 34.424

Resultaat voor bestemming 606 490 980
Resultaatverdeling Gemeenten

- 320 640
Resultaatverdeling bedrijfsvoering Avalex 606 170 340
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Rapportage 3e kwartaal 2010 en jaarprognose 2010
Nieuwenhuizen heeft op 17 november 2010 de rapportage tot en met 3ekwartaal van 2010 en
bijbehorende toelichting aan Wijmans verzonden, met het verzoek om dit door te sturen naar de
DB-leden. Wijmans heeft deze rapportage eveneens op 17 november 2010 doorgestuurd naar de
AB -leden.

In de toelichting is over de financiën het volgende opgenomen:

“Resultaat tot en met het derde kwartaal 2010
Het exploitatieresultaat van Avalex tot en met bet derde kwartaal van 2010 komt uit op
in totaa/ € 290.000. Deze € 290.000 is onder te verde/en naar Ca. € 97.000 bij te beta/en
door de deelnemende gemeenten in het kader van de Dienstver/eningsovereenkomsten;
bet resterend resu/taat bedriifsvoering van Ava/ex bedraagt tot en met 30 september
2010 ca. € 386.000. De verwachting is dat op basis van de werkelijke cijfers tot en met
30 september 2010 de prognose op het bedr,jfsvoeringsresu!taat bijgesteld naar circa C 515.000.”

Uit de cijfers blijkt dat van een andere begroting is uitgegaan dan de goedgekeurde
wijzigingsbegroting:

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(Ontwerp) (Gewijzigde) ( In Q2 bericht) (In Q3 bericht) (in prognose)

(22-06-2009) (04-11-2009) (27-09-2010) (15-11-2010) (06-01-2011)
Lasten (x € 1.000)

Inzamelkosten (personeel & materieel mci. inhuur & overhead) 14.729 13.529 15.846 16.150 16.486
Kapitaalslasten 370 789 789 789 789
Overige directe kosten 3.880 1.722 1.722 1.722 1.722
Beheerkosten 1.746 1.746 1.748 1.746
Verwerkingskosten 14.700 12.576 13.611 13.611 12.459
opsiagwmnsten risico

____________ _____________ _____________

(1.116)

_____________

Totale kosten 34.339 30.363 33314 32.902 33.202

Baten (x € 1.000)

Omzetgezamenhijke remnigingsdienst 29.740 26.159
Omzet derden (mci. resultaat werkplaats) 5.494 4.807

_____________ ______________ ______________

totale baten 35.234 30.966 34.320 33.508 33.808

Bedrijfsresultaat 896 603 606 606 606
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De cijfers tot en met 3e kwartaal 2010 en prognose voor geheel 2010 zijn als volgt opgebouwd:

Begroting Cijfers t/m Q3 Prognose 2010

(In Q3 bericht)

(15-11-2010) (15-11-2010) (15-11-2010)
Lasten (x € 1.000)

lnzamelkosten (personeel & materieel mci. inhuur & overhead) 16.150 12.531 16.709
Kapitaalslasten 789 581 774
Overige directe kosten 1.722 1.443 1.924
Beheerkosten 1.746 1.458 1.945
Verwerki ngskosten 13.611 10.000 13. 333
Opslagwinsteri risico (1.116) (1.046) (1.395)
Totale kosten 32.902 24.967 33.290

Baten (x € 1.000)

Omzet gezamenlijke reinigingsdienst

Omzet derden (mci. resuitaat werkpiaats)

______________ ______________ ______________

Totale baten 33.508 25.257 33.677

Resultaatvoorbestemming 606 290 386
Resultaatverdeiing Gemeenten

- (97) (129)
Resultaatverdeling bedrijfsvoering Avalex 606 386 515

In de toelichting staat bij bedrijfsopbrengsten toegelicht dat de hogere eigen bijdrage ad
€ 442.000 van de deelnemende gemeenten wordt veroorzaakt door “extra inzet
kunststofinzameling, extra grofvuil routes (hotspots Deift) en hogere ingezamelde tonnage dan
begroot”.

Bij Resultaatverdeling Gemeenten is vermeld dat dit voornamelijk wordt veroorzaakt door
“extra inzet kunststofinzameling en extra inzet grofvuil “.
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6.6 Twijfel over de juistheid van de cijfers tot en met 3 kwartaal 2010

Financieel overzicht d.d. 19 november 2010
Op 19 november 2010 is door Van den Bout een nieuw financieel overzicht tot en met
3ekwaaa1 2010 opgesteld:

Begroting Cijfers tim Q3 Cijfers t/m Q3 Prognose 2010 Prognose 2010
(In Q3 bericht)

(15-11-2010) (17-11-2010) (19-11-2010) (17-11-2010) (19-11-2010)
Lasten (x € 1.000)

Inzamelkosten (personeel & materleel mci. mnhuur & overhead) 16.150 12.531 13.594 16.709 18.125
Kapitaaislasten 789 581 581 774 774
Overige directe kosten 1.722 1.443 1.443 1.924 1.924
Beheerkosten 1.746 1.458 1.458 1.945 1.945
Verwerkingskosten 13.611 10.0(8) 10.000 13.333 13.333
Opslagwinsten risico (1.116) (1.046) (1.046) (1.395) (1.395)
Totale kosten 32.902 24.967 26.030 33.290 34.706

Baten (x € 1.000)

Omzetgezamenhijke remnigingsdienst

Omzet derden (mci. resuitaat werkplaats)

_____________ ______________ ______________ _______________________________

Totale baten 33.508 25.257 25.257 33.677 33.677

Resultaatvoorbestemming 606 290 (773) 386 (1.031)
ResultaatverdelingGemeenten

- (97) (97) (129) (129)
ResuItaatverdeIng bedrijfsvoering Avalex 606 386 (676) 515 (1.160)

Het enige verschil tussen de financieel overzichten van 17 en 19 november 2010 is gelegen in de
materieelkosten, die deel uitmaken van de inzamelkosten. De materieelkosten zijn € 1.063.000
hoger (van € 1.884.000 naar € 2.947.000). Hierdoor slaat de winst van € 386.000 om in een
verlies van € 676.000.

De prognose 2010 van 19 november 2010 vermeldt € 1.416.000 meer inzamelkosten
(€ 1.063.000 x 1,33) ten opzichte van de prognose van 15 november 2010. Hierdoor slaat de
geprognosticeerde winst over 2010 van € 5 15.000 om in een geprognosticeerd verlies van
€ 1.160.000.

Interne notitie aan MT d.d. 19 november 2010
Op vrij dag 19 november 2010 heeft Van den B out per e-mail een interne notitie met als titel
“Toelichting op de tussenttjdse cijfers 1e halfjaar 2010 en 3e kwartaal 2010” verzonden aan
Oosting met een cc aan Nieuwenhuizen, Coelman, Van Voskuilen en Van Antwerpen. In de
begeleidende tekst van de e-mail heeft Van den Bout het volgende vermeld: “Zoals besproken”.
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De notitie start met de volgende mededeling:

‘AfgeIopen woensdag 17 november 2010 zijn de cijfers 3 kwartaal 2010 opgesteld.

Helaas hebben w,j donderdag 18 november 2010 geconstateerd dat de cijfers niet correct zifn. Bij
verdere controle van de cijfers hebben wif in SAP (het ERP-systeem van Avalex) tekortkomingen
geconstateerd die een volledig ander beeld geven van de werkelijke resultaten.”

In de notitie wordt vervolgens uiteengezet dat de tekortkomingen zijn veroorzaakt doordat in de
tussentijdse rapportages van SAP niet alle grootboekrekeningen zijn opgenomen. Deze
tekortkoming is ontstaan voor een aantal in 2010 nieuw aangemaakte grootboekrekeningen
betreffende de vervoerskosten. In 2009 was hiervan geen sprake. De tekortkomingen leiden ertoe
dat de (financiële) gegevens die gebruikt zijn voor het opstellen van de halfjaarrapportage 2010
en de rapportage 3e kwartaal 2010 onvolledig zijn geweest.

In de notitie is vermeld dat over de periode tot en met 3e kwartaal van 2010 een winst van
€ 728.000 is gerapporteerd terwiji het werkelijke resultaat € 335.000 negatief had moeten zijn.
Tevens is vermeld dat over geheel 2010 een verlies van € 446.000 wordt geprognosticeerd:

Entiteit Gerapporteerd Werkelijk Prognose heel
resultaat Q3 resultaat Q3 2010

GR Avalex Positief € 386.000 Negatief € 677.000 Negatief € 902.000
Gemeenten Negatief€ 97.000 Negatief€ 97.000 Negatief€ 129.000
Avalex BV Positief € 439.000 Positief € 439.000 Positief € 585.000

Avalex totaai f_Positief € 728.000 Negatief€ 335.000 Negatief€ 446.000

In de rapportage aan het DB d.d. 17 november 2010 is het resultaat van Avalex BV niet
gerapporteerd. Het totaal van de resultaten van GR Avalex en Gemeenten bedraagt € 1.031.000
negatief. Dit sluit aan met het hiervoor opgenomen financieel overzicht d.d. 19 november 2010.
Daarna wordt de resultaatverdeling Gemeenten nog een keer afgetrokken, waardoor het totaal op
€ 1.160.000 negatief uitkomt.

Oosting heeft op zondag 21 november 2010 de door Van den Bout vervaardigde interne notitie
doorgemaild naar Floor, Nieuwenhuizen, Carpenter en Ruiter. In de begeleidende tekst van de e
mail heeft Oosting het volgende vermeld:

“Met betrekking tot het bericht van afgelopen donderdag - inzake het resultaat van Avalex -

bijgaand een notitie van Kees van den Bout met daarin defeiten op een nj. 1k ga er vanuit dat
ons MT grotendeels in het teken zal staan van deze kwestie en ik zou ook graag samen
bespreken hoe we hiermee omgaan in de communicatie naar ons personeel. Tot morgen en
groet.”
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Floor verklaart dat hij deze notitie niet kent en zich ook niet kan herinneren dat deze notitie
binnen het MT is besproken.

Het DB verklaart desgevraagd in wederhoor dat in de periode november/december 2010 niet met
Floor is gesproken over een aangepaste rapportage.

Van Dijk verklaart dat hij de notitie van 19 november 2010 niet kent:

“1k zeg u dat het bestuur direct had moeten worden ingelicht. Als ik dit zie ben ik niet juist en
niet volledig geInformeerd.”

Van Dijk verklaart in zijn wederhoorreactie dat hij niet op de hoogte was van de bij de directie in
november 2010 bekend geworden tegenvaller en dat dit werd veroorzaakt door de niet
meegenomen mobiliteitskosten.

Oosting verklaart dat de notitie van 19 november 2010 in het MT van maandag 22 november
2010 is besproken. Oosting verklaart dat het MT naar aanleiding van deze notitie heeft besloten
dat afscheid moest worden genomen van de verschillende cijfers en dat er een nieuwe prognose
zou komen, gebaseerd op de werkelijke Q3-cijfers. Van de vergadering van het MT van 22
november 2010 hebben wij geen notulen aangetroffen in de map met MT-notulen.

Oosting verklaart in zijn wederhoorreactie dat in het boekjaar 2010 de boekhouding niet
periodiek werd afgesloten en gecontroleerd. De prognose 2010 was gebaseerd op een
extrapolatie van de periode januari-augustus 2010 naar een heel jaar. In het bewuste MT is
volgens Oosting besloten om eerst de perioden tot en met augustus 2010 (of tot en met
september 2010 inmiddels) goed af te sluiten en bij te werken en daarna pas de extrapolatie te
doen. Hierdoor zou de resultaatprognose betrouwbaarder zijn.

Vergadering AB d.d. 22 november 2010
In de notulen is vermeld dat Floor aan deze vergadering heeft deelgenomen. Tevens is vermeld
dat het halfjaarbericht’3conform voorstel wordt vastgesteld.
Floor verklaart in zijn wederhoorreactie dat niet aan het AB is meegedeeld, dat eerder op de dag
binnen het MT is besproken, dat de resultaten en prognose over 2010 naar beneden moeten
worden bij gesteld.
Van Dijk verklaart in zijn wederhoorreactie dat dit niet aan het AB is gemeld aangezien het DB
niet op de hoogte was. Ook het DB heeft desgevraagd in wederhoor verklaard dat geen melding
aan het AB heeft plaatsgevonden, omdat het DB hiervan geen kennis had.

13 Hiermee wordt bedoeld de op 17 november 2010 verzonden rapportage tot en met Q3 van 2010 aismede een
winstprognose van 515k over geheel 2010.
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E-mail Nieuwenhuizen aan Floor d.d. 24 november 2010
Op 24 november 2010 heeft Nieuwenhuizen per e-mail het volgende aan Floor meegedeeld:

“De vaart met de analyse van de cUfers zit erflink in alle rekeningen zijn inmiddels
beoordeeld. ledereen levert zijn of haar bevindingen bij mij aan zodat ik het geheel kan
consolideren tot] geheeL Morgen in de loop van de middag hoop ik een en ander afte
ronden zodat we dit morgenmiddag in het MT kunnen bespreken.

De cijfers laten een minder slecht beeld zien dan afgelopen maandag in het MT
gepresenteerd.”

Floor verklaart dat hij deze e-mail zich niet herinnert. Floor herinnert zich wel dat
Nieuwenhuizen lang zoekende is geweest naar de vraag wat de werkelijke cijfers over het
3e kwartaal waren. Dat kwam volgens Floor doordat Nieuwenhuizen afsloot op basis van
extracomptabele aanvullingen. Volgens Floor is het voor iedereen een “black box” geweest; ook
voor Nieuwenhuizen. Floor verklaart in zijn wederhoorreactie, dat niemand hem heeft gemeld
dat de bijgestelde prognose van Nieuwenhuizen nietjuist zou zijn.

MT 29 november 2010
Bij de afsprakenlijst van het MT van 29 november 2010 is het volgende vermeld:

“In het MT van vorige week is er veel aandacht besteed aan de Q3 cijfers. Deze zijn nog niet
beschikbaar en dit onderwerp zal vandaag weer aan de orde zijn. De agenda die verzonden is
komt hierdoor te vervallen.”

Volgens de outlook kalender van Nieuwenhuizen hebben Nieuwenhuizen en Floor op woensdag
8 december 2010 van 11:00 uur tot 12:00 uur een afspraak inzake “Q3 en begroting”.

MT 13 december 2010
In de notulen van deze vergadering is vermeld dat in het kader van “Onderbouwing t/m Q3” een
notitie is besproken. Wij hebben deze notitie niet aangetroffen in de bijiagen die ten behoeve van
deze vergadering aan het MT zijn gezonden.

Oosting verklaart in zijn wederhoorreactie dat deze notitie hem niet bekend is, noch een
dergelijke notitie in zijn e-mailbox of dossier heeft aangetroffen.

hi de notulen is verder opgenomen dat afgesproken is om Q3 opnieuw op te stellen op basis van
de cijfers tot en met september 2010.

Halfjaarbericht d.d. 16 december 2010
Op donderdag 16 december 2010 verzendt Wijmans het halfjaarbericht aan het Algemeen
Bestuur en de gemeenteraden. Wijmans verzoekt in de begeleidende e-mail om commentaar op
de inhoud en deelt mee dat het de bedoeling is om de definitieve versie aanstaande maandag te
versturen.
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Inzake de financiën wordt het volgende vermeld:

“Resultaat tot en met het derde kwartaal 2010 -
I-let exploitatieresultaat van Avalex tot en met het derde kwartaal van 2010 komt uit op in totaal ca.
C 180.000 negatief Deze € 180.000 is onder te verdelen naar ca. € 640.000 bif te beta/en door de
deelnemende gemeen ten in het kader van de Dienstverleningsovereenkomsten; het resterend
resultaat bedriffsvoering van Ava/ex bedraagt tot en met 30 september 2010 Ca. C 460.000.”

Op 16 december 2010 plaatst Van Dijk per e-mail een aantal opmerkingen. Over de financiën
heeft Van Dijk het volgende gemeld:

“Dit moet anders. Eerst besluiten we € 832.000 uit te keren, dan maken we verlies van
€ 180.000 en moeten de gemeenten C 640.000 bijbetalen en komen we op eenpositief
resultaat van €460. 000. Hier gaan lezers het spoor bijster raken. Dit moet anders beschreven
worden.”

Bestuurlijke voortgangsrapportage d.d. 20 december 2010
Op 20 december 2010 heeft Wijmans aan de leden van het Algemeen Bestuur en
contactpersonen van de gemeenten per e-mail een bestuurlijke voortgangsrapportage verzonden.
Wijmans schrijft in zijn begeleidende e-mail dat de term ‘halfjaarbericht’ niet meer is gebruikt
aangezien de rapportage periode ook vrijwel het gehele tweede halfjaar beslaat. Daarom wordt
vanaf flu de term ‘bestuurlijke voortgangsrapportage’ gehanteerd. Wijmans deelt verder mee dat
op aangeven van enkelen tevefls een aanpassing is gedaan in de tekst onder de kop financieel.

Inzake de financiën wordt het volgende vermeld:

“Prognose Resultaat 2010
Op basis van de c,jfers tot en met 30 september jongstleden is de prognose dat
exp!oitatieresultaat van Avalex over het jaar 2010 uitkomt O ca. C 180.000 negatief.”

Naar aanleiding van de verzonden rapportage heeft Van Dijk op 20 december 2010 per e-mail
het volgende aan Floor, Wijmans en Nieuwenhuizen meegedeeld:

“Wiclç Peter; Peter,
Dus we komen flu negatief uit? Is dit mci. of exci. Avalex By?
Indien mci. dan hebben wij wat uit te leggen.
Hoe staat het met de verschillen? Het is zo stil aan hetfront.”

Floor verklaart dat de bestuurlijke voortgangsrapportage van 20 december 2010 is verzonden
zonder dat hij het van te voren gezien had.
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Op 21 december 2010 verzendt Floor een e-mail aan Nieuwenhuizen en Wijmans met een cc aan
Van Dijk:

“Naar aanleiding van het eerste concept heeft Marc terecht opgemerkt dat de redactie van het
onderdeel “Prognose Resultaat 2010” niet duidelijk is. Maar met de huidige redactie begrijp ik
er echt helemaal niets meer van! We rapporteren intern een resultaat van € 460.000, en extern
een verlies van € 180.000! Dit wekt nog meer verwarring dan de eerste mededeling.
Volgens mlj is de prognose van het resultaat bedrijfsvoering Avalex € 460.000, en doet de
afrekeningen met de gemeenten er niet toe. Dat nemen we in de jaarrekening toch ook niet op?
Moeten we natuurlijk wel uitleggen, maar dat hoeft niet in deze bestuurlijke rapportage.
Rapportages dus herzien svp, en kijk dan ook nog even naar de passage over de
aardgasvoertuigen...”

Aangepaste bestuurlijke voortgangsrapportage d.d. 24 december 2010
Op 24 december 2010 heeft Wijmans aan de leden van het AB en contactpersonen van de
gemeenten per e-mail een aangepaste bestuurlijke voortgangsrapportage verzonden. In zijn
begeleidende e-mail schrijft Wijmans dat in het voortgangsrapport van afgelopen maandag een
verkeerde formulering is gebruikt ten aanzien van de financiële resultaten, waardoor de indruk
ontstaat dat Avalex geen positief financieel resultaat haalt over het boekjaar 2010. Wijmans
schrijft verder dat het de realiteit is dat Avalex wel degelijk een positief financieel resultaat haalt.
Inzake de financiën wordt het volgende vermeld:

“Prognose Resultaat 2010
Op basis van de ci)fers tot en met 30 september jongstleden is de prognose dat
bedrijfsvoeringsresultaat van Avalex over het jaar 2010 uitkomt O ca. € 465.000
positief, hierin zi)n de resulta ten van de KWD-inzameling (commercië!e klan ten) en het
Overlaadstation Deift verwerkt.”

Floor verklaart dat in de voortgangsrapportage 20 december 2010 de prognose van het resultaat
€ 180.000 negatief is en dat door Nieuwenhuizen, in samenspraak met Van Dijk, deze cijfers zijn
doorgenomen en gewijzigd, waardoor de prognose steeg naar € 465.000 positief. Volgens Floor
wordt het resultaat ad € 465.000 bepaald door enerzijds een resultaat van € 39 1.000 negatief en
anderzijds een aanvullende bijdrage van € 856.000 van de gemeenten.
Van Dijk verklaart in zijn wederhoorreactie dat deze cijfers zijn besproken maar niet in
samenspraak met Van Dijk zijn gewijzigd. Van Dijk verklaart dat hij wederom heeft
aangedrongen op een goede onderbouwing.

Floor verklaart dat hij geen antwoord heeft gekregen wat de verkiaring was voor het feit dat
€ 180.000 negatief was gerapporteerd. Floor verklaart verder dat hij er tevens op heeft
aangedrongen, dat er een bijiage bij de rapportage aan het bestuur werd verzonden, anders zou
het voor iedereen onbegrijpelijk zijn. Deze bijlage is op 6 januari 2011 verzonden (zie
uitwerking op de volgende pagina).
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Op 17 november 2010 is aan het AB voor hetjaar 2010 een resultaatsprognose van €5 15.000
positief afgegeven.
Op 19 november 2010 was er (intern) sprake van een sterke neerwaartse bijstelling van het
resultaat, omdat de mobiliteitskosten niet in de SAP rapportage waren opgenomen. Blijkens de
opstelling van 19 november 2010 was het effect op dejaarprognose € 1.675.000 negatief.
Op 24 december 2010 is, met wetenschap over het bestaan van de niet gerapporteerde
mobiliteitskosten, voor het jaar 2010 een prognose van € 465.000 positief afgegeven. Dit is
€ 50.000 lager ten opzichte van de prognose van 17 november 2010. Floor verklaart hierover het
volgende:

“1k zeg u dat vanuit SAP de mobiliteitskosten niet waren meegenomen (“vinkje was niet
aangezet”). Verder zegt mij dit niets. Waarom dan in december € 465.000 als
winstverwachting wordt afgegeven weet ik niet. (...)

Wat bijzonder is, is dat de €465.000 in december 2010 is berekend, en vervolgens is
besproken in MT en bestuur en dat toen niemand heeft aangegeven dat dit raar was. Dat vind
ik opvallend.

1k had geen enkele reden te veronderstellen dat de berekeningen van Nieuwenhuizen niet goed
waren. Het was de afgelopenjaren ook gebruikelijk dat er rond december nog een aanvullend
bedrag bij de gemeenten in rekening werd gebracht. Ook in het uitgavenpatroon in hetjaar
2010 heb ik (gedurende hetjaar) geen opvallendheden gezien.”

Floor verklaart dat hij rond dejaarwisseling 2010 met Van Dijk over het dreigende tekort heeft
gesproken. Dit was op basis van de op 16 december 2010 uitgebrachte rapport over Q3 van 2010
en niet op basis van de notitie van 19 november 2010. Floor verklaart dat het aanvankelijke
tekort van € 39 1.000 door de aanvullende bijdragen van de gemeenten ad € 856.000 uiteindelijk
is omgezet in een winstverwachting.
Van Dijk verklaart in zijn wederhooneactie dat tijdens iedere DB vergadering is gesproken over
de voortgang van de jaarrekening en de problemen waar men tegen aanliep.

Het DB verklaart in wederhoor op de vraag op welke wijze binnen het DB is gesproken over de
verschillende resultaatprognoses die in december 2010 (aan het AB) zijn toegezonden, als volgt:

“Er is niet in het DB over verschillende resultaatprognoses gesproken omdat het DB daar
geen kennis van had.”

Eindejaarsprognose 2010 d.d. 6 januari 2011
Op 6 januari 2011 heeft de directie een financiële specificatie van eindejaarsprognose 2010 aan
het DB verzonden:

“Op basis van de gecorrigeerde Q3 cijfers komt Avalex tot onderstaande prognose van de boekwinst
van € 465.000 op de bedriffsvoering. De verkiaring van de verschillen zal in de jaarrekening worden
toegelicht.”
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De meegezonden eindejaarsprognose ziet er als volgt uit:

Begroting Prognose 2010 Prognose 2010 Prognose 2010

(in prognose)

(06-01-2011) (15-11-2010) (19-11-2010) (06-01-2011)
Lasten (x € 1.000)

Inzamelkosten (personeel &matereeI mci. mnhuur&overhead) 16.486 16.709 18125 17.470
Kapitaaislasten 789 774 774 556
Overige directe kosten 1.722 1.924 1.924 2.570

Beheerkosten 1.746 1.945 1.945 1.746
Verwerkingskosten 12.459 13.333 13.333 12.704
Opsiag winst en risico

_____________

(1.395) (1.395)

______________

Totale kosten 33.202 33.290 34.706 35.045

Baten (x € 1.000)

Omzetgezamenlijke remnigingsdienst

Omzet derden (md. resultaat werkplaats)

______________ _______________ _______________ _______________

Totale baten 33.808 33.677 33.677 34.654

Resultaatvoorbestemming 606 386 (1.031) (391)
Resultaatverdeling Gemeenten - (129) (129) (856)
Resultaatverdeling bedrijfsvoering Avalex 606 515 (1.160) 465

Op de vraag wanneer het Floor bekend is geworden dat de tussentijds afgegeven naar beneden
moesten worden bijgesteld, verklaart Floor het volgende:

“1k zeg u dat dat eind november 2010/begin december 2010 was. Het Je signaal dat ik kreeg
was dat de rapportage van de Q3 ciffers naar beneden moest worden bijgesteld. De
nuancering die ik hierbij direct wil aangeven is dat we de resultaten uiteindelijk niet naar
beneden hebben bijgesteld, maar de bdrage van de gemeenten hebben verhoogd. Haif
december 2010 werd mlj dit duidelijk. We kwamen uiteindelijk uit op een resultaat van 465k
plus.”

Nieuwe wijzigingen in begroting
Ten opzichte van de laatste gewijzigde presentatie van de begroting op 15 november 2010 bevat
het overzicht van 6 januari 2011 drie afwijkingen in de opgenomen begrote cijfers:

• De baten zijn € 300.000 hoger begroot;
• De inzamelkosten zijn € 336.000 hoger begroot;
• De verwerkingskosten zijn € 36.000 lager begroot (hierbij is de opsiag winst en risico in

mindering gebracht).

Bovengenoemde wijzigingen hebben per saldo een neutraal effect, zodat het begrote resultaat
voor bestemming € 606.000 blijft.

Het DB verklaart desgevraagd in wederhoor van deze wijzigingen niet expliciet op de hoogte te
zijn gesteld.
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Materieelkosten
Ten opzichte van de voorgaande (interne) prognose over geheel 2010 (op 19 november 2010)
zijn de kosten voor materieel in de prognose van 6 januari 2011 sterk gedaald:

Bron en datum (x € 1.000)

Begroting (04-11-2009) 2.744
Prognose 2010(15-11-2010) 2.513

Prognose 2010(19-11-2010) 3.929
Prognose 2010 (06-01-2011) 2.912

In de conceptjaarrekening over 2010 (conceptversie 68 d.d. 30 november 2011) is onder directe
bedrijfslasten inzake materieelkosten een bedrag van € 3.5 19.000 verantwoord. Dit is € 775.000
meer dan aanvankelijk begroot en € 607.000 meer dan het bedrag opgenomen in de op 6 januari
2011 verstrekte prognose en die tot een winstverwachting van € 465.000 leidde.

Resultaatverdeling gemeenten ad € 856.000
Op 14 januari 2011 zendt Van Puffelen (werkzaam bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp) de
volgende e-mail aan Oosting over de resultaatverdeling gemeenten ad € 856.000:

“Ze geven een winstprognose af van €465.000.
De onderliggende cijfers geven het volgende aan:

* Een resultaat voor bestemming van €391. 000 nadeel
* Resultaatverdeling gemeen ten € 856.000 voordeel
* Resultaatverdeling bedrjjfsvoering A valex € 465.000 voordeel

Nergens in hetstuk is niet terug te vinden waarde €865.000
betrekking op heeft. Het enige dat 1k kan beden ken is dat dit
te maken heeft met de uitkering van het bovenmatig
elgen vermogen.

Je zou dan echter geen voordeel maar een nadeel verwach ten.

ii] hebt vast een ultieg.”

Oosting antwoordt dezelfde dag per e-mail aan Van Puffelen, dat hij het erg jammer vindt, dat
hij de vraag van Van Puffelen niet goed kan beantwoorden. Oosting schrijft verder dat
Nieuwenhuizen dat wel kan. Tot slot vraagt Oosting of hij deze e-mail aan Nieuwenhuizen moet
doorsturen of dat Van Puffelen liever zeif contact met Nieuwenhuizen opneemt.
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Vergadering DB d.d. 17 januari 2011
Wij citeren het volgende uit de notulen van deze vergadering:

“5. Rapportage jaarafsluiting en resultaatprognose 2010
P. Floor licht toe dat aan het einde van het derde kwartaal 2010 is
geconstateerd dat de gebruikte interne rapportages onvoldoende
betrouwbaar zUn gebleken om als basis te dienen voor externe rapportages.
P. Floor benadrukt dat de c,)’fers zoals deze in SAP voorkomen wel deugdehjk
zUn.
Het totaalresultaat voorAvalex voor het boekjaar 2010 zal uitkomen
C 465.000,- positief.
Besloten is naar aanleiding van de bevindingen de accountant een opdracht
te verstrekken tot onderzoek naar en herinrichting van de
managementrapportagemodellen.
A. van den Heuvel vraagt hoe de verdeling per gemeente zal plaatsvinden
van de C 865.000,- die is toe te wOzen aan diensten die door Avalex zijn

verricht aan de gemeenten buiten de DVO om. P. Floor zegt toe dat die
verdeling in week 3 bekend zal worden.
In het komend jaar zal de facturering van deze extra diensten op maandbasis
gaan plaatsvinden.”

Floor verklaart hierover verder het volgende:

“Dat gemeenten moeten bijbetalen is niet nieuw. Gemeenten betalen altzjd bij (of krijgen
soms terug). Dat is dus geen gewijzigde afrekeningsmethodiek. Sommige werkzaamheden
worden op nacalculatiebasis afgerekend. Het concept van 20 december 2010 met een
resultaat van € 180.000 negatief was dus niet compleet.

We hebben in het DB van l7januari 2011 wet de vraag gekregen hoe de aanvullende
bijdrage van € 856.000 over de gemeenten verdeeld zou worden. Het bedrag van €856. 000 is
100% een berekening van de activiteiten die op nacalculatiebasis afgerekend worden. Daar
moet een onderbouwing voor zijn. Deze kwam bij Peter Nieuwenhuizen vandaan. 1k zal
nak&ken wat ik kan vinden als beantwoording op de vraag hoe dit bedrag verdeeld moet
worden over de gemeenten.

De afrekening met de gemeenten is altijd ingewikkeld geweest. In de huidige
conceptjaarrekening zit de post naverrekening met de gemeenten er niet in. 1k weet zeker dat
als Peter Nieuwenhuizen er nog had gezeten, dit niet zo was gebeurd. Peter Nieuwenhuizen
heeft helaas zzjn kennis niet kunnen overdragen. Dat is nog steeds een black box voor ons. 1k
ktn flu niet meer beoordelen of de systematiek van de afgelopen jaren juist is geweest of de
huidige zienswzjze zoals flu opgenomen in de concept jaarrekening. Wat ik wet weet is dat er
sprake is van een trendbreuk. Peter Nieuwenhuizen is de enige die zich kan uitspreken of de
gepresenteerde cijfers in december 2010 consistent zijn met de afrekeningsmethodiek in
voorgaande jaren.”
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Vergadering DB d.d. 28 februari 2011
In de notulen is vermeld dat Oudhof heeft gevraagd hoe de financiële verdeling is over de zes
gemeenten binnen Avalex van de buiten de dienstverleningsovereenkomst afgenomen extra
diensten.
Floor heeft hierop blijkens de notulen geantwoord dat deze verdeling aan de orde is geweest in
een ambtelijk overleg op 22 februari 2011.

Costing verklaart desgevraagd in zijn wederhoorreactie dat hij bijna zeker weet dat er geen
specificatie is van de financiele verdeling van het bedrag ad € 856.000 over de zes deelnemende
gemeenten.

In de notulen van de vergaderingen van het DB op 28 maart 2011, 11 april 2011 en 9 mei 2011 is
niets vermeld over de financiële resultaten.

6.7 Totstandkoming van jaarrekening 2010

Concept jaarrekening d.d. 1 juni 2011
Floor verklaart dat Avalex in maart 2011 werd geconfronteerd met de situatie dat
Nieuwenhuizen weg ging en dat de jaarrekening moest worden opgesteld zonder zijn huip. Op 1
juni 2011 is de concept jaarrekening over 2010 opgesteld:

Begroting Begroting Prognose 2010 Realisatie 2010
(in prognose) (injaarrek.) (injaarrek.)
(06-01-2011) (01-06-2011) (06-01-2011) (01-06-2011)

Lasten (x € 1.000)

Inzamelkosten (personeel & materieel mci. nhuur & overhead) 16.486 17.470
Kapitaals!asten 789 556
Overige directe kosten 1.722 2.570
Beheerkosten 1.746 1.746
Verwerkingskosten 12.459 12.704
Opsiag winst en risico

_____________ ______________ ______________ ______________

Totale kosten 33.202 30.363 35.045 34.587

Baten(x€1.000)

Omzet gezamenhijke reinigingsdienst

Omzet derden (mci. resultaat werkplaats)

______________ _______________ _______________ _______________

Totale baten 33.808 30.966 34.654 33.899

Resultaat voor bestemming 606 603 (391) (689)
Dotaties en ontrekkingen 700
Resultaatverdeling Gemeenten - - (856) -

ResultaatverdelingbedrijfsvoeringAvalex 606 603 465 (1.389)
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Het verschil in het begrote resultaat voor bestemming, zoals op 6 januari 2011 en op 1 juni 2011
is meegedeeld, bedraagt € 3.000 (van € 606.000 naar € 603.000). De totale kosten en baten
wijken qua omvang beiden voor meer dan € 2,8 miljoen van elkaar af. De opbouw/samenstelling
van de verschillen zijn niet goed te bepalen, omdat beide opstellingen geheel andere
componenten bevatten.

Uit het overzicht blijkt dat het begrote resultaat voor bestemming € 606.000 positief was en dat
dit € 689.000 negatief is geworden; derhalve een verschil van € 1.295.000. Aangezien volgens
deze opstelling nog € 700.000 aan de reserve beheerskosten gedoteerd dient te worden, bedraagt
het resultaat in deze concept jaarrekening een verlies van € 1.389.000.

Van Dijk verklaart dat hij op 1 juni 2011 een bespreking heeft gehad met Dubbelman, Floor en
Oosting:

“Tijdens dat gesprek zou het auditverslag besproken worden en de conceptjaarrekening. Die
waren echter niet van te voren gestuurd en lagen daar ook niet. Wet werd de mededeling
gedaan dat het resultaat inmiddels € 1.300.000 negatief was. Er lagen wet overzichten. 1k wist
toen niet meer wat ik moest geloven. 1k nam aan dat het bedrag wet goed zou zijn, maar
daarmee was het bedrag nog niet verklaard. Er werden wel verkiaringen gegeven, zoals dat
er afschrvingen waren vergeten, omdat een vinkje niet aangezet was in SAP. Maar dat
bedroeg maar €400.000, dus nog € 1.000.000 niet verklaard. Volgens analyses zou dat nog
aanvullend in rekening gebracht moeten worden bij de gemeenten. Het ambtenarenoverleg
was het hiermee niet eens.”

Van Dijk verklaart dat toen is gezegd dat de jaarrekening zo snel mogelijk afgemaakt moest
worden en een beslissing genomen moest worden wat te doen met het tekort:

“Ats er eenfout in het budget 2010 Zit, dan Zit die ook in 2011 en dus ook 2012. (...)

We hebben het bestuur drie mogelijkheden voorgetegd. In rekening brengen bij de gemeenten,
ten laste van het eigen vermogen of een tussenoptossing hiertussen. Dat besluit is alsmaar
niet genomen. 1k heb zetf ook de dag voor mijn zomervakantie genomen om berekeningen te
maken. Uitkomst was dat er inderdaad nog € 1.000.000 in rekening moest worden gebracht
bij de gemeenten. Achtergrond hiervoor was onder andere dat er in 2009 een nieuw
afatverwerkingscontract is afgesloten. Hierdoor zijn de verwerkingskostenfors lager
geworden, maar niet opgenornen in de begroting. Oorzaak is dus een begrotingsfout.”

Van Dijk verklaart dat hem in juni 2011 bekend is geworden dat de tussentijds afgegeven cijfers
over eerste halfjaar van 2010, tot en met derde kwartaal van 2010 enjaarprognose over 2010
aanzienlijk naar beneden moesten worden bijgesteld.
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Van Dijk had tot die periode de verwachting dat er over 2010 winst werd gemaakt:

“Van Peter Nieuwenhuizen kreeg ik in 2010 weliswaar de mededeling dat de gerapporteerde
ciffers niet kiopten ten gevolge van een automatiseringsfout. De uitgebrachte rapportage sloot
daarom niet aan met SAP. Na deze correctie zou in werkelkheid het resultaat nog steeds
positiefzijn, uitgaande van afrekening met de gemeenten op basis van de werkelijke kosten.”

Notitie Oosting d.d. 10 juni 2011 aan Floor
Op lOjuni 2011 heeft Oosting een notitie “Tussentijdse bevindingen analyses jaarciffers 2010”
aan Floor verzonden met een cc aan Carpenter en Ruiter. Wij citeren hieruit het volgende:

• “Het verlies over boekjaar 2010 bedraagt per 1 juni 2011 € 1.389.000.
• Het verlies exciusief de winst van KWD (€ 320.000) komt uit op €1. 709.000. (...)
• De in SAP ingevoerde begroting 2010 sluit niet aan bij de door hetAB goedgekeurde.

(...)
• De investering in SAP kruipt bij ongewijzigd beleid naar €4 miljoen. De

afschrijvingen zijn niet begroot.”

Notitie Oosting d.d. 13 juni 2011 aan Floor
Op 13 juni 2011 heeft Oosting een notitie “Tussentijdse bevindingen analyses jaarcijfers 2010,
deel 2” aan Floor, Carpenter en Ruiter verzonden. Wij citeren hieruit het volgende:

“In 2010 brachtAvalex € 152.412 minder aan opsiagen in rekening ten opzichte van 2009, dit
is inclusiefde gemiste opsiagen aan KringloopbedrijfDelft en SKD van € 105.99Z”

Notitie Oosting d.d. 15 juni 2011 aan Floor
Op 15 juni 2011 heeft Oosting een notitie “Tussentijdse bevindingen analyses jaarcijfers 2010,
deel 3” aan Floor, Carpenter en Ruiter verzonden.
In deze notitie gaat Oosting met name in op de diverse vragen of de omzet juist en volledig is
verantwoord. Ook wordt ingegaan op diverse kostenposten.
Oosting deelt verder mee dat door de diverse correctieposten het voorlopige verlies met € 51.661
vermindert van € 1.389.000 negatief tot € 1.337.339 negatief.

Floor verklaart over deze periode het volgende:

“Robert Oosting heeft op 10 en 13 juni 2011 notities geschreven n.a.v. vragen die ik had of
alle afrekeningen met de gemeentes er wel in zaten. Toen ik voor de eerste keer
geconfronteerd werd met een uitkomst van € 1.300.000 verlies kon ik dat nietplaatsen. 1k had
grote twiffels bij deze czjfers. 1k denk nog steeds dat als Peter Nieuwenhuizen er nog zat dat er
dan een andere afrekening zou hebben gelegen, gebaseerd op de wtjze waarop we ook in
voorgaande jaren met de gemeenten hebben afgerekend. (...)
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1k zeg u dat het probleem ook in de begroting zit. 1k heb geprobeerd de begrotingssystematiek
van Peter Nieuwenhuizen te begrijpen. 1k ben er van overtuigd dat bzjvoorbeeld de
mobiliteitskosten van programma 2 niet (goed) in de begroting zitten. 1k heb zelf deze analyse
gemaakt. Dat gaat om wel 7 of 8 ton resultaatsverschil. 1k krijg dat echter niet goed uitgelegd
aan de huidigefinanciele afdeling. 1k twijfel overigens in het geheel niet aan de integriteit van
deze afdeling. Zo zijn er nog wel meerposten die volgens mij ten onrechte niet zijn
doorbelast. Er is ongemerkt een trendbreuk ontstaan tussen de afrekeningen tot en met 2009
en die van 2010. De huidigefinanciele afdeling heeft een ‘eigen’ consistente
afrekeningsmethodiek vastgesteld, die afwijkt van die van Peter Nieuwenhuizen. Niemand
heeft zijn werkwijze kunnen begrijpen, aangezien dat een black box voor ons was. Nog steeds
niet overigens. 1k heb op 1 7juni 2011 een analyse naar Marc van Dzjk gestuurd.”

Floor verklaart dat inzake het verwachte verlies van € 1.300.000 eerst contact is gelegd met Van
Dijk en dat het later aan de orde is geweest in de vergadering van het DB van 20 juni 2011. Floor
verklaart dat door hem toen een toelichting is gegeven maar geen jaarrekening is ingebracht.
Volgens Floor wilde Van Dijk dat ook niet maar we! een onderbouwing van het negatieve
resultaat van € 1.300.000. Van Dijk verklaart in zijn wederhoorreactie dat het DB dan een besluit
kon nemen over de verwerking van het resultaat, zodat dit juist verwerkt kon worden in de
j aarrekening.

Floor heeft daarom op l7juni 2011 een notitie jaarrekening Avalex 2010’ ingebracht. Volgens
Floor was de uitkomst van deze notitie dat, na diverse correcties, het verlies € 395.000 bedraagt.

Notitie Floor d.d. 17 juni 2011 aan Van Dijk
Op vrijdagavond 17 juni 2011 heeft Floor een voorstel inzake dejaarrekening 2010 aan Van Dijk
verzonden om te kijken welke resultaatcorrecties mogelijk zijn. Oosting, Carpenter, Ruiter en
Van Voskuilen hebben van deze notitie ook een afschrift ontvangen.

In de begeleidende e-mail schrijft Floor het volgende aan Van Dijk: “Bzjgaand mljn voorstel.
Zullen we hierover morgenochtend overleggen?”

De notitie gaat met name over de volgende onderwerpen:
• In rekening te brengen verwerkingskosten aan gemeenten in programma 2

(brengstations);
• Verantwoording van de opslag op verstrekte papiersubsidies aan de Stichting Kringloop

Deift.
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Tij dens het interview met de onderzoekers op 22 december 2011 heeft Floor uit eigener
beweging deze notitie erbij gepakt en uitgelegd waarom hij over het jaar 2010 € 836.000 omzet
in programma 2 mist. Floor heeft samengevat de volgende opstelling vervaardigd:

Begroting Realisatie
Tonnen Kosten Kostenperton Tonnen Kosten Kostenperton

20.069 1.269.141 63,24 17.851 433.155 24,26

Volgens Floor is er 20.069 ton te verwerken afval begroot. De kostprijs bedraagt € 63,24 per ton.
Er is 17.851 ton afval verwerkt; circa 11% minder dan begroot. De kosten bedroegen € 433.155.
Volgens Floor is daarom € 835.986 (€ 1.269. 141 - € 433.155) minder aan baten dan begroot.
Volgens Floor is er voor slechts € 433.155 verwerkingskosten doorbelast, omdat er niet meer
verwerkingskosten zijn geboekt in programma 2. De overige verwerkingskosten zouden in
andere ‘fixedfee” programma’ s terechtgekomen zijn, aldus Floor.
Volgens Floor zijn alleen de kosten van de externe verwerker naar de gemeenten doorbelast. De
overige kosten, die in de begroting zijn opgenomen (personeelskosten en tractie-uren) zijn
volgens Floor niet als last in programma 2 geboekt en daarom ten onrechte niet doorbelast.
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De analyse van Floor hebben we vergeleken met de concept jaarrekening (versie 30 november
2011). In de concept j aarrekening is inzake afvalbrengstations (programma 2) het volgende
financieel overzicht opgenomen:

Wat heeft het gekost?

( € 1.000) begroting rekening rekening
LASTEN 2010 2010 2009

Personeel en materieel 1.972 2.198 1.950

Overige kosten 208 471 990

Kapitaallasten 316 329 120

Verwerkingskosten 1.269 459 1.114

Het begrote bedrag inzake verwerkingskosten ad € 1.269.000 komt overeen met de opstelling
van Floor. De gerealiseerde verwerkingskosten ad € 459.000 zijn jets hoger dan in de opstelling
van Floor (€ 433.000). Dit wordt veroorzaakt door verschil in de tijd.

In de concept jaarrekening 2010 is als toelichting vermeld, dat dit programma met een nadeel
van € 211.000 eindigt ten opzichte van een begroot voordeel van € 86.000. De oorzaak van dit
verschil ligt geheel in de toerekening van hogere indirecte kosten.

Er is circa 11% minder afval verwerkt dan begroot en er was ook sprake van lagere (door te
belasten) verwerkingstarieven. Dit heeft tezamen geleid tot een omzet die 15,7% minder dan
begroot is.

Totaal programma afvalbrengstations 3.765 3.457 4.174

BATEN

Delft 865 860 1.305

Leidschendam-Voorburg 795 619 697

Rijswijk 755 609 730

Pijnacker-Nootdorp 473 282 393

Wassenaar 370 371 691

Midden-Delfland 40 58 -

Derden 552 447 407

Totaal programma afvalbrengstations 3.851 3.246 4.223

Saldo 86 - 211 49

Mutaties in reserve

- storting

- onttrekking

Saldo programma afvalbrengstations 86 - 211 49
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Floor verklaart in zijn wederhoorreactie dat uit de conceptjaarrekening 2010 kan worden afgeleid
dat in programma 2 een bedrag in de orde van grootte van € 836.000 te weinig is gefactureerd.

In zijn wederhoorreactie verklaart Oosting dat het afrekenen tegen voorcalculatorische tarieven
slechts een manier is om snel geld te verdienen met veel risico in latere boekjaren. Volgens
Oosting is de zo vaak geopperde stelling, dat Avalex haar verlies zou maken doordat (met name
verwerkingskosten in Progranmia 2) niet tegen voorcalculatorische bedragen zou worden
afgerekend, nonsens.

Floor geeft in de brief van 17 juni 2011 het DB in overweging om de volgende wijzigingen in de
jaarrekening door te voeren:

Huidig resuftaat uit bedrijfsvoering -689.000
Nog te verwerken correcties, per saldo 52.000

Omzetaan passing conform voorstel 836.000

Doorbelasting dekking papiersubsidie Delft 106.000

Gecorrigee rd resu Itaat bed rijfsvoe ring 305.000

Dotatie aan bestemmingsreserve (saldo) -700.000

Resultaat na correcties 395.000 (negatief)

Per e-mail van zaterdag 18 juni 2011 adviseert Carpenter aan Floor om de analyse achterwege te
laten, omdat deze nog niet door Finance is geanalyseerd. Ook Oosting adviseert op zaterdag
18 juni 2011 per e-mail aan Floor om de analyse weg te laten.
Oosting adviseert verder om het bestuur te vragen om te mogen afwijken van een tot nu toe
gehanteerde bestendige gedragslijn door met ingang van 2010 niet meer af te rekenen op basis
van nacalculatorische tarieven, maar voorcalculatorische tarieven. Volgens Oosting is de
consequentie van dat besluit een impact van mogelijk meer dan één miljoen euro, maar moet dit
nader worden doorgerekend.

Oosting verklaart in zijn wederhoorreactie dat afrekening tegen voorcalculatorische tarieven in
strijd is met de bestendige gedragslijn. Daarnaast was volgens Oosting injuni 2011 sprake van
een mogelijk omgekeerd effect op de afvalmarkt. Dan zou afrekening tegen voorcalculatorische
tarieven een nog negatiever effect op het resultaat hebben gehad in 2011. Volgens Oosting is dit
de achtergrond bij de advisering die is gedaan vanuit Middelen aan Floor en Van Dijk, die
volgens Oosting hier en daar terug te vinden is in de e-mails:

1. “Doe het niet, want in 2011 hebje dan weer een anderprobleem;
2. Alsje het toch doet, vraag dan aan het Bestuur om te mogen afwijken van de bestendige

gedragsltjn.”
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Notitie Floor d.d. 18 juni 2011 aan DB
Per datum 18 juni 2011 heeft Floor een (nieuw) voorstel inzake dejaarrekening 2010 ten
behoeve van het DB vervaardigd.

Floor schrijft dat er flu een concept jaarrekening is opgesteld, met daarin een voorlopig resultaat
van negatief € 1.337.339. Floor schrijft verder dat de jaarrekening en de analyses tijdens de
vergadering van het DB op 20 juni 2011 worden toegelicht.

Floor geeft in dit voorstel het DB in overweging om te mogen afwijken van de tot nu toe
gevolgde gedragslijn ten aanzien van het afrekenen met gemeenten op basis van
nacalculatorische verwerkingstarieven. Floor geeft aan dat dit een impact op het resultaat heeft
van mogelijk méér dan € 1 miljoen, maar dat dit nog moet worden doorgerekend.

Vergadering DB d.d. 20 juni 2011
In de notulen van de vergadering van bet DB op 20 juni 2011 is vermeld dat Oosting namens
Avalex toelicht welke oorzaken er zijn voor bet voorlopige resultaat zoals dat is opgenomen in
de concept jaarrekening en flu negatief uitkomt op €1.337.339. Oosting licht toe dat een groot
deel van dit bedrag, mogelijk meer dan € 1.000.000, wordt veroorzaakt door afrekening met de
gemeenten tegen een lager tarief dan waarmee voorcalculatorisch in de DVO’ s en begroting
rekening was gehouden.

Oosting verklaart in zijn wederhoorreactie, dat hij met verbazing kennis heeft genomen van
bovenstaande weergave van de notulen van de vergadering van 20 juni 2011. Oosting verklaart
dat het onjuist is dat in de notulen staat dat tegen een lager tarief is afgerekend dan
voorcalculatorisch opgenomen in de DVO.

Oosting verklaart in zijn wederhoorreactie verder dat hij aan het DB schriftelijk een
verschillenanalyse op hoofdlijn heeft gepresenteerd, waaruit feilloos blijkt hoe het tekort is
ontstaan.
In de notulen van deze vergadering wordt niet verwezen naar de door Oosting ingebrachte en
toegelichte notitie.
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Hieronder volgt een samenvatting van de verschillenanalyse in de notitie van Oosting:

Omschrijving (x € 1.000)

Winstin boekjaar 2009 626

VoorIopg verliescijfer 2010 (1.389)

Globaal te verklaren 2.015

Toegenomen dekking (1.110) (positief effect)
Personele lasten 910 (negatief effect)

Directe kosten roflend materieel 900 (negatief effect)
Dotatie reserve beheerskosten 700 (negatief effect)
SAP afschrijvingen 420 (negatief effect)
Financieringslasten 195 (negatief effect)
Verklaard verschil 2.015

Oosting verklaart in zijn wederhooneactie, dat hij na een toelichting op de verschillen, in de
vergadering woorden van de volgende strekking heeft gebruikt:

“In de begroting 2010 (ook in die van 2011 en de voorlopige 2012) zitten ernstigefouten. In
de begroting 2010 zijn de kosten van met name Mobiliteit en de afschrtjvingen SAP niet goed
verantwoord. Daardoor is het tarief dat in de DVO’s is vastgesteld te laag. De offerte is dus
als het ware verkeerd vastgesteld. Doordat tarieven te laag zijn gecalculeerd en Avalex voor
haar indirecte kosten en de kosten voor Mobiliteit afhankelijk is van eenfixed price omzet, is
met name het verlies ontstaan.”

Uit de notulen blijkt verder dat het DB het daarom wenselijk vindt om de methodiek van
kostentoerekening te laten controleren door een externe partij.
Het DB besluit dat Avalex voor 19 juli 2011 duidelijkheid verschaft over de analyse van het
resultaat en te nemen maatregelen aangaande de j aanekening 2010 en de keuze voor een exteme
partij die de methodiek evalueert.

Juli 2011: Financieel overzicht van Van Dijk
Van Dijk heeft bij zijn wederhoorreactie een financieel overzicht gevoegd. Hierbij heeft Van
Dijk het volgende geschreven:

“1k heb nogmaals mljn overzicht van juli 2011 bijgevoegd waaruit, volgens mijn
berekeningen, blijkt dat er te weinig bij de gemeenten in rekening is gebracht. Dit overzicht is
besproken met alle leden van het DB injuli 2011 en met de heer Oosting en Dubbelman. De
laatste twee hebben het verzoek gehad hier naar te kijken en de berekening op inconsistenties
te controleren. Ondanks diverse verzoeken heb ik hier nooit antwoord op gehad. Zo lang dit
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niet gebeurd is ga ik er nog steeds van uit dat dit de oorzaak is van het te laag vastgestelde
budget en derhalve ook de belangrijkste oorzaak van het ontstane verlies in 2010.”

Hieronder volgt de door Van Dijk vervaardigde berekening in de besparing op de
verwerkingskosten in 2010:

Gemeente Tonnage Huishoudens Verwerkingskosten Verschil Voordeel Verschil per
2010 2010 2009 2010 Verwerking huishouden

Delft 23.642 52.299 109 80 -29 (685.618) 13
Leidschendam - Voorburg 19.087 34.686 130 80 -50 (954.350) 28
Midden Delfland 3.139 6.923 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Pijnacker- Nootdorp 11.697 17.945 128 80 -48 (561.456) 31
Rijswijk 13.079 23.885 118 80 -38 (497.002) 20
Wassenaar 8.020 11.386 126 126 0 - 0
Totaal 78.664 147. 124 (2.698.426)

Van Dijk heeft ook berekend dat voor de “fixed fee costs” een te laag bedrag is gebudgetteerd en
dat hierdoor de volgende bedragen te weinig bij de deelnemende gemeenten in rekening zijn
gebracht:

Gemeente Kosten per Kosten per Verschil Doorbelast Verschil Huishoudens Te weinig
HH 2009 HH 2010 per HH 2010 t.o.v. kosten 2010 2010 doorbelast

Delft 151 141 -10 127 -14 52.299 (732.186)
Leidschendam-Voorburg 221 191 -30 182 -9 34.686 (312.174)
Midden Defland n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6.923 n.v.t.
Pijnacker-Nootdorp 215 187 -28 180 -7 17.945 (125.615)
Rijswijk 185 169 -16 160 -9 23.885 (214.965)
Wassenaar 288 298 10 300 2 11.386 22.772
Totaal 147.124 (1.362.168)

Oosting verklaart in zijn wederhoorreactie dat hij bovengenoemd overzicht van Van Dijk zich
niet kan herinneren. Oosting merkt verder op dat bovengenoemde cijfers destijds ook door zijn
afdeling zijn berekend. Door het afsluiten van het nieuwe afvalverwerkingscontract (Twence) in
2010 boekte Avalex circa € 2,7 miljoen lagere verwerkingskosten. Deze kostenverlaging werd
doorgegeven aan de deelnemende gemeenten, omdat verwerkingskosten worden afgerekend
tegen werkelijk gemaakte kosten vermeerderd met een opslagpercentage.
Oosting verklaart in zijn wederhoorreactie dat het niet zijn beleving is dat Van Dijk deze cijfers
genereerde en nooit antwoord kreeg op zijn vragen, zoals Van Dijk in zijn schrijven beweert.
Volgens Oosting heeft hij juist in de periode juli — september 2010 zeer uitgebreide analyses aan
Van Dijk verstrekt.

Vergadering DB d.d. 19 september 2011
In de notulen is vermeld dat de notitie inzake de j aarrekening 2010, waarom is gevraagd in het
informele DB overleg van 7 september 2011, niet bij de vergaderstukken is aangetroffen. In deze
notitie diende een analyse opgenomen te worden van het in de concept jaarrekening 2010
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gepresenteerde verlies. Tevens wordt opgemerkt dat ook de budgettaire vragen over het
mobiliteitscontract en de implementatie van SAP nog niet zijn beantwoord.

Naar aanleiding van het geconstateerde heeft het DB het volgende besloten:
a. De behandeling van de agendapunten toelichting concept j aarcijfers 2010, voorbereiding

vaststelling begrotingswijziging 2011 en voorbereiding vaststelling ontwerpbegroting
2012 worden verdaagd naar een extra DB vergadering te houden op 3 oktober
aanstaande.

b. De AB vergadering die voor 3 oktober aanstaande is geagendeerd wordt afgelast.
c. In de DB vergadering van 3 oktober zal door de directie van Avalex een notitie worden

ingebracht die de volgende onderwerpen bevat:
1. Een analyse van het gepresenteerde verlies in de conceptj aarrekening 2010.
2. De oorzaken ervan.
3. Maatregelen ter voorkoming van verlies in de toekomst.
4. Financiële scenario’s in meerjarenperspectief waarin de gevolgen voor de

ontwikkeling van het Eigen Vermogen zichtbaar worden op basis van drie varianten:
huidig verlies afboeken op Eigen Vermogen, Eigen Vermogen intact laten, afrekenen
op basis van begrotingsbedragen en aantoonbaar meerwerk extra afrekenen. In elk
geval dient het uitgangspunt te zijn een stabiele prijsontwikkeling voor de gemeenten
en dat er geen sprake kan zijn van ‘minderwerk’.

Hoewel in de notulen de naam van Oosting niet bij de aanwezigen van deze vergadering is
genoemd, verklaart Oosting in zijn wederhoorreactie, dat hij deze vergadering heeft bijgewoond.
Volgens Oosting geven de hierboven geciteerde notulen een onjuiste weergave van hetgeen is
gezegd in de vergadering. Oosting verklaart in zijn wederhoorreactie dat hetgeen hierboven
onder punt c is genoemd, niet kiopt. Volgens Oosting lijkt het haast niet toevallig dat er vooruit
wordt geschreven naar de stukken, die op 3 oktober 2011 worden ingebracht.

Oosting heeft in zijn wederhoorreactie een document van zijn eigen versiaglegging van deze
vergadering overgelegd. Samengevat is volgens Oosting in deze vergadering het volgende niet
gezegd c.q. besloten: “afrekenen op basis van begrotingsbedragen en aantoonbaar meerwerk
extra afrekenen” en “dat er geen sprake kan zijn van ‘minderwerk’ “.

Oosting verwijst in zijn wederhoorreactie naar het verband met 3 oktober 2011. Op 3 oktober
2011 wordt een j aarrekening ingebracht op initiatief van Floor, waarin het minderwerk is
geschrapt en alleen het meerwerk wordt afgerekend.
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Notitie d.d. 23 september 2011 inzake de jaarrekening 2010
De notitie inzake dejaarrekening 2010 is door Floor opgesteld en bevat een voorstel aan het DB.
De volgende oplossingsrichtingen worden gepresenteerd:

1. Niets doen (en het resultaat vaststellen op € 1.337.000 negatief),
2. Het negatieve resultaat geheel opnemen in de afrekening en derhalve in rekening brengen

bij de deelnemende gemeenten, of
3. Afrekenen op basis van de begroting, met een verrekening van het meerwerk.

Floor geeft in de notitie aan dat zijn voorkeur uitgaat naar de laatste variant (nr. 3). In wederhoor
voegt Floor hier aan toe:

“Na vooroverleg met de Prez, Jense en van Dijk stemmen vj in met deze variant, en
bevestigen dat de analyse helder is (mail van de Prez).”

Aangepaste jaarrekening d.d. 27 september 2011
Op 27 september 2011 is een nieuwe versie van de jaarrekening 2010 opgesteld. Deze versie is
gebaseerd op variant 3 (afrekenen op basis van de begroting, met een verrekening van het
meerwerk). Het verlies is in deze jaarrekening ten opzichte van de voorgaande versie met
€ 858.000 gedaald van € 1.337.000 tot € 479.000.

Oosting verklaart in zijn wederhoorreactie dat deze methode, waarbij alle bedragen die moesten
worden terugbetaald aan de deelnemende gemeenten op nihil worden gezet en alle bedragen die
te vorderen zouden zijn te laten staan als “creatiefmaar inhoudelijk onzin “. Oosting bestempelt
deze variant als volstrekt in tegenstrijd met de geldende regel in de mantelovereenkomst,
namelijk afrekenen op basis van werkelijke kosten.

Vergadering DB d.d. 3 oktober 2011
In deze vergadering wordt de notitie inzake de jaarrekening 2010 besproken. Hierna stelt de
voorzitter voor om een keuze te maken uit twee alternatieven:

a. Er wordt een keuze gemaakt uit de drie oplossingsrichtingen voor de vaststelling van het
resultaat van Avalex zoals deze zijn geformuleerd in de notitie inzake de j aarrekening
2010.

b. De gezamenlijke controllers van de Avalex-gemeenten formuleren een
onderzoeksopdracht voor een externe accountant.

Het DB kiest voor alternatief b.
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6.8 Analyse

In deze paragraaf hebben wij de feitelijke bevindingen voortkomend uit ons onderzoek
opgenomen, die benodigd zijn voor de beantwoording van de drie onderzoeksvragen.

Vraag 2
Wanneer was welke informatie over het voorlopig resultaat 2010 bij de directie van Avalex
bekend en op welke wijze en wanneer is het dagelijks bestuur daarover geInformeerd?

Rapportage financiële cijfers tot met 3e kwartaal 2010
Op 17 november 2010 zijn de financiële cijfers tot en met 3e kwartaal van 2010 aan het AB
(= inclusief DB) gerapporteerd. Hierin is vermeld dat over de periode tot en met 3e kwartaal van
2010 een positief resultaat van € 386.000 is gerealiseerd. Tevens wordt een prognose voor geheel
2010 van € 515.000 positief afgegeven.
OP dat moment hadden de directie (= Floor) en het DB dezelfde informatiepositie.

Interne notitie d.d. 19 november 2010
Op 19 november 2010 is een interne notitie met als titel “Toelichting op de tussentijdse cijfers je

halfjaar en 3 kwartaal 2010” opgesteld. In deze notitie wordt gesteld dat over eerdere periodes
foutieve cijfers zijn gerapporteerd, omdat in de tussentijdse rapportages van SAP niet alle
grootboekrekeningen zijn opgenomen, zoals de nieuwe grootboekrekening inzake
mobiliteitskosten.
Op 17 november 2010 is aan het DB een winstprognose van € 5 15.000 afgegeven en volgens de
interne notitie van 19 november 2010 moet dit nu gewijzigd worden in een verliesprognose van
€ 446.000.
Op 21 november 2010 heeft Oosting de interne notitie aan Floor verzonden. Deze notitie is
volgens Oosting op maandagochtend 22 november 2010 in het MT besproken. Hiervan zijn geen
notulen aangetroffen. Oosting verklaart dat binnen het MT is besproken dat er een nieuwe
prognose moest komen, gebaseerd op de werkelijke Q3 cijfers.

Op maandagmiddag 22 november 2010 is er een AB vergadering. Volgens de notulen was Floor
aanwezig bij deze vergadering. Uit de notulen blijkt niet dat gesproken is over dat de op 17
november 2010 verstrekte cijfers mogelijk neerwaarts moeten worden bijgesteld. In de notulen is
vermeld dat het “halfjaarbericht” conform voorstel is vastgesteld.

Vanaf 22 november 2010 beschikt de directie over informatie dat het resultaat over geheel 2010
mogelijk naar beneden moet worden bijgesteld. Deze informatie heeft de directie niet aan het DB
doorgegeven, omdat volgens Oosting binnen het MT van 22 november 2010 is besloten om een
nieuwe prognose op te stellen, gebaseerd op werkelijke Q3 cijfers. Dit staat ook zo vermeld in de
notulen van het MT van 13 december 2010.
De reden om dit zo te besluiten is volgens Oosting gelegen in het feit, dat eerst geextrapoleerd
werd vanuit een niet afgesloten en gecontroleerde boekhouding. Daarom is er in deze
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vergadering voor gekozen om eerst de periode tot en met augustus 2010 (of tot en met september
2010) goed af te sluiten en daarna pas de extrapolatie te doen.

Op 24 november 2010 deelt Nieuwenhuizen per e-mail aan Floor mee, dat hij bezig is met de
analyse van de cijfers en dat het een minder slecht beeld laat zien dan afgelopen maandag in het
MT. Floor verklaart in zijn wederhoorreactie, dat niemand hem heeft gemeld dat de bijgestelde
prognose van Nieuwenhuizen niet juist zou zijn.

Nieuwe prognoses ten behoeve van het AB (in december 2010)
Op 16 december 2010 wordt via verzending door Wijmans aan het AB gerapporteerd dat het
exploitatieresultaat tot en met Q3 van 2010 € 180.000 negatief is, maar door een nog bij te
betalen bedrag van de gemeenten ad € 640.000, het resterend resultaat bedrijfsvoering aisnog
€ 460.000 positief is.
Omdat Van Dijk vreest dat bij bovengenoemde tekst de lezers het spoor bijster raken, deelt van
Dijk mee aan Nieuwenhuizen dat het anders moet worden beschreven. In de e-mail van Van Dijk
is niet vermeld op welke wijze het zou moeten worden beschreven.

Op 20 december 2010 wordt via verzending door Wij mans aan het AB gerapporteerd dat de
prognose is dat het exploitatieresultaat over 2010 op € 180.000 negatief uitkomt.
Floor deelt per e-mail mee aan Nieuwenhuizen en Wij mans met een cc aan Van Dijk, dat hij er
flu niets meer van snapt. Floor stelt dat de prognose van de bedrijfsvoering € 460.000 is en dat de
afrekening met de gemeenten er niet toe doet.

Op 24 december 2010 wordt via verzending door Wijmans aan het AB gerapporteerd dat de
prognose van het bedrijfsvoeringsresultaat over 2010 uitkomt op circa € 465.000 positief.

Floor verklaart dat hij rond de j aarwisseling 2010 met Van Dijk over het dreigende tekort heeft
gesproken. Dit was op basis van het op 16 december 2010 uitgebrachte rapport over Q3 van
2010 en niet op basis van de notitie van 19 november 2010. Floor verklaart dat het aanvankelijke
tekort van €391 .000 door de aanvullende bijdragen van de gemeenten ad € 856.000 uiteindelijk
is omgezet in een winstverwachting van € 465.000. Dit is volgens Floor ook zo meegedeeld in de
vergadering van het DB van 17 januari 2011.

Floor verklaart dat hij geen enkele reden had te veronderstellen dat de berekeningen van
Nieuwenhuizen niet goed waren. Floor verklaart dat ook niemand hem heeft gemeld dat deze
berekeningen niet juist zouden zijn. Het was volgens Floor de afgelopen jaren ook gebruikelijk
dat er rond december nog een aanvullend bedrag bij de gemeenten in rekening werd gebracht.

Van Dijk verklaart dat hij tussen half november 2010 en eind december 2010 van
Nieuwenhuizen de mededeling kreeg dat de gerapporteerde cijfers niet klopten ten gevolge van
een automatiseringsfout. Van Dijk verklaart dat ondanks deze correctie het resultaat nog steeds
positief zou zijn, vanwege het afrekenen met de gemeenten op basis van werkelijke kosten. Van
Dijk doelt hierbij op meerwerk en diensten die buiten de DVO’ s zijn verricht.
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Samengevat komt de verkiaring van Floor er op neer dat de resultaten, ondanks de tegenvaller
door de niet meegenomen mobiliteitskosten, niet naar beneden hoefden te worden bijgesteld,
omdat de aanvullende bijdrage van de gemeenten is verhoogd tot € 856.000.

Jaarrekening 2010
In de notulen van de vergaderingen van het DB op 28 maart 2011, 11 april 2011 en 9 mei 2011 is
niets vermeld over de financiële resultaten en ook zijn er, voor zover bekend, in deze periode
geen financiële rapporten vervaardigd. De focus lag op het samenstellen van de jaarrekening. Dit
is niet meer door Nieuwenhuizen afgerond, omdat Nieuwenhuizen sinds medio maart 2011 op
non-actief is gesteld.

Op 1 juni 2011 is de conceptjaanekening 2010 opgeleverd en besproken. Bij deze bespreking
waren Dubbelman, Floor, Oosting en Van Dijk aanwezig. In de concept jaarrekening 2010 is het
resultaat een verlies van € 1.3 89.000.
Dit was tegen de verwachting van Van Dijk in, omdat van Dijk tot deze periode in de
veronderstelling verkeerde dat over 2010 winst werd gemaakt, zoals ook is meegedeeld in de
prognose van 24 december 2010 en toegelicht in de vergadering van het DB op 17 januari 2011.

Op 20 juni 2011 heeft Oosting zijn verschillenanalyse op hoofdlijnen aan het DB gepresenteerd,
waaruit blijkt hoe het tekort is ontstaan. Het tekort is volgens Oostings notitie voornamelijk
veroorzaakt door hogere personeelslasten, directe kosten rollend materieel, dotatie reserve
beheerskosten en SAP afschrijvingen.
Het DB besluit in deze vergadering dat Avalex voor 19 juli 2011 duidelijkheid verschaft over de
analyse van het resultaat en te nemen maatregelen aangaande de j aarrekening 2010 aismede de
keuze voor een externe partij die de methodiek evalueert.

Van Dijk heeft in juli 2011 een financieel overzicht vervaardigd waaruit blijkt dat in 2010 circa
€ 1,3 miljoen te weinig is doorbelast bij de deelnemende gemeenten. Dit is volgens Van Dijk de
belangrijkste oorzaak voor het verlies in 2010.
In dit overzicht is ook vermeld dat de verwerkingskosten in 2010 circa € 2,7 miljoen lager waren
dan 2009. Deze kostenverlaging is doorgegeven aan de deelnemende gemeenten, omdat
verwerkingskosten, conform bestaande systematiek, worden afgerekend tegen werkelijk
gemaakte kosten vermeerderd met een opslagpercentage.



Deloitte.

53/125
3Omaart2Ol2
3113228740 / 2112

Wijze van informeren
Hieronder volgt een samenvatting van de aan het DB en/of AB verstrekte informatie. Inzake de
subonderdelen van het resultaat worden zeven verschillende bewoordingen gebruikt. lnzake het
totaal resultaat worden vier verschillende bewoordingen gebruikt. Hierdoor zijn de verstrekte
overzichten niet ddnduidig te interpreteren.

+

-335.000
896.000 603.000

490.000

386.000 460.000

896.000 603.000

980.000 -391.000
640.000 856.000

-902.000
129.000

585.000 +

Inzake de subonderdelen van de prognose 2010 worden zes verschillende bewoordingen gebruikt
terwij 1 de totaal prognose 2010 op vier verschillende manieren wordt geformuleerd.
Ook de berekeningssystematiek is niet eenduidig. Bij het rapport over Q2 d.d. 27 september
2010 wordt de “resultaatverdeling gemeenten” in mindering gebracht op het “resultaat voor
bestemming”. Op de op 6 januari 2011 verstrekte specificatie (inzake dejaarprognose) is het
precies andersom gedaan.

Over de wijze van tussentijdse rapportage en hoe deze overzichten gelezen dienen te worden
heeft discussie bestaan tussen Nieuwenhuizen, Floor en Van Dijk. De uitkomst van deze
discussie heeft niet geleid tot een eenduidige rapportage over de (verwachte) resultaten en het
presenteren van een resultaatontwikkeling die aansluit bij de werkelijke resultaten.

Begroting Begroting Rapport Q2
(ontwerp) (gewijzigde) (t.bv. DO)
22-06-2009 15-02-2010 27-09-2010

Rapportq3 NotitieQ3
(t.b.v. DB) (t.b.v. MT)
17-11-2010 19-11-2010

RESULTAAT

1. Exploitatieresultaat

2. Bedrijfsvoeringresultaat
3. Resultaat op OVO-inspanningen
4. Bijte betalen doorgemeenten
5. GRAvalex
6. Gemeenteri
7. Avalex BV
TOTAAL RESULTAAT
1. Avalextotaal

2. Bedrijfsresultaat
3. Boekwinst

4. Resterend resultaat bedrijfsvoering

290.000

Rapport Rapport Rapport Specificatie
(t.b.v. AB) (t.b.v. AS) (t.b.v. AB) (t.b.v. DB)
16-12-2010 20-12-2010 24-12-2010 06-01-2011

170.000
320.000

-180.000

97.000 640.000
-677.000

-97.000
439.000

PROG NOSE 2010
1. Bedrijfsresultaat
2. Resultaat voor bestemming
3. Resultaatverdeling Gemeenten
4. GRAvalex

5. Gemeenten
6. Avalex BV

TOTAAL PROG NOSE 2010

1. Avalex totaal
2. Resultaatverdeling bedri)fsvoering Avalex
3. Bedrijfsvoeringresultaat

4. Exploitatieresultaat

340.000
-446.000

515.000

-180.000
465.000 465.000
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Vraag 3
Geef uw oordeel of de financiële informatievoorziening door de directie aan het dagelijks
bestuur tijdig, volledig en betrouwbaar was.

De tijdigheid van de informatievoorziening wordt mede bepaald door wat partijen hebben
afgesproken in deze. 1-lierover zijn geen expliciete afspraken aangetroffen. Het was gebruikelijk
dat het DB periodiek een kwartaalrapportage ontving.

B ij Avalex kwamen de kwartaaloverzichten in het j aar 2010 meestal enkele maanden na het
verstrijken van desbetreffende kwartaal. De conceptj aarrekening 2010 werd vijf maanden na het
afsluiten van het boekjaar 2010 opgeleverd.

Inzake de volledigheid van de informatievoorziening merken wij op, dat Van Dijk verklaart dat
hij niet op de hoogte was van de bij de directie in november 2010 bekend geworden mogelijke
tegenvaller, vanwege de niet meegenomen mobiliteitskosten.

Inzake de betrouwbaarheid van de informatievoorziening merken wij het volgende op:
Gedurende geheel 2010 is door de directie een positieve winstprognose afgegeven. Deze
winstprognose is op 17 januari 2011 bevestigd in het DB (winst van € 465.000).
Een paar maanden later, te weten op 1 juni 2011, blijkt dat de conceptj aarrekening over 2010
sluit met een verlies van € 1.3 89.000, hetgeen een afwijking van € 1.854.000 is ten opzichte van
de prognose ad € 465.000.

Vraag 4
Als het antwoord op de vorige vraag geheel of ten dele ontkennend was, wat waren
daarvan dan naar uw oordeel de oorzaken?

De informatievoorziening was in 2010 niet betrouwbaar vanwege een problematische SAP
implementatie. Hierdoor werden essentiële kosten niet meegenomen in de rapportage.

Een andere oorzaak is gelegen in de gebruikte rapportage-overzichten met gebruikmaking van
verschillende betitelingen, zoals hierboven is beschreven.
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7. Bevindingen ten aanzien van de uitgaven ter zake implementatie SAP

7.1 Inleiding

Onderzoek naar de uitgaven van SAP is voortgevloeid uit het feit dat deze post naar voren is
gekomen bij de analyse van de tegenvallende resultaten over 2010 (onderzoeksvraag 5 en 6).
In deze paragraaf worden de relevante bevindingen weergegeven ten aanzien van de uitgaven ter
zake de implementatie van SAP. Hierbij wordt eerst beschreven wat gecommuniceerd is aan het
Dagelijks- en het Algemeen Bestuur inzake de begrote investering(en) in SAP. Vervolgens wordt
op hoofdlijnen beschreven hoe de implementatie van SAP is verlopen. De beschrijving beoogt
nader inzicht te geven in de oorzaken van de uitgaven ter zake de implementatie van SAP. Wij
gaan hierbij niet in op het selectietraject van het nieuwe primaire systeem, de ‘technische’
implementatie van SAP en het feitelijk functioneren van SAP. Wij hebben ons bij het
beschrijven van de implementatie gebaseerd op informatie verstrekt door Avalex en rapporten
van exteme deskundigen. Wij hebben hier zeif geen onderzoek naar gedaan.

Vervolgens wordt beschreven wat de feitelijke kosten voor de implementatie van SAP zijn
geweest. Ten slotte wordt beschreven hoeveel de implementatie tot en met 2011 heeft gekost en
wordt geschetst wat de achtergronden zijn van de zijn voor de uitgaven volgens de betrokkenen.

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebleken dat de overeenkomsten ter zake de
implementatie van SAP binnen het kantoor van Avalex niet centraal zijn opgeslagen. Tevens zijn
niet alle (ondertekende) versies van de overeerikomsten beschikbaar gekomen. Indien wij niet
beschikken over de ondertekende overeenkomst dan is dit aangegeven in een voetnoot.
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Voor een goed begrip en plaatsing van de bevindingen in het tijdsbestek waarop onderhavig
onderzoek op ziet, wordt hieronder een tijdlijn weergegeven van een aantal voor dit onderzoek
relevante feiten.
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7.2 Aanloop vervanging primair systeem tot en met investeringsvoorstel SAP juni
2008

Floor verklaart dat in 2007 binnen Avalex voor het eerst is gesproken over het vervangen van het
primaire systeem. Floor geeft aan dat hij in 2007 hierover heeft gesproken met het Dagelijkse
Bestuur in het algemeen en met Van Dijk in het bijzonder. Van Dijk verklaart dat hij zich dit
over deze periode niet kan herinneren.

Projectplan pakketselectie Nieuw Primair Systeem
In een e-mail van Van Vliet aan de leden van het MT d.d. 29 februari 2008 is het document
“Projectplan pakketselectie Nieuw Frimair Systeem AVALEX” (hierna: projectplan) als bijlage
toegevoegd. Het document is opgesteld door Van den Berg van Sommet Consulting. Uit het
projectplan blijkt dat Van den Berg projectleider wordt van het project ter zake de pakketselectie
nieuw primair systeem en de implementatie daarvan.

Daarnaast is in het projectplan vastgelegd dat Floor opdrachtgever, projecteigenaar en tevens
financier van het project is. In het projectplan is vastgelegd dat het “opdrachtgeverschap” is
gedelegeerd aan Nieuwenhuizen.

Uit het projectplan blijkt dat een onderscheid wordt gemaakt in drie fasen. In fase één worden de
systemen ARIS en Exact vervangen door een nieuw primair systeem. In fase twee wordt een
CRM module ingericht. In fase drie wordt het personeelsinformatiesysteem (PION) geIntegreerd
in het primaire systeem. Uit de planning van het projectplan blijkt dat de eerste fase 1 januari
2009 afgerond dient te zijn, de tweede fase 1 augustus 2009 en de derde fase 1 januari 2010.
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Uit de notulen van het MT d.d. 3 maart 2008 blijkt dat het MT het projectplan heeft besproken.
Floor verklaart dat het Dagelijks Bestuur inzage heeft gehad in het hierboven beschreven
projectplan. Uit de notulen van het Dagelijks Bestuur blijkt niet dat het Dagelijks Bestuur het
projectplan heeft ontvangen en/of besproken.

Overeenkomst Sommet Consulting
In een e-mail van Van den Berg aan Nieuwenhuizen, met Floor in de cc, d.d. 23 april 2008 heeft
Van den Berg het hierna beschreven voorstel toegevoegd met betrekking tot zijn inzet binnen het
“project Nieuw Primair Systeem “. In de “Overeenkomst begeleiding selectie en implementatie
Nieuw Primair Systeem” tussen Sommet Consulting en Avalex (hierna overeenkomst Sommet
Consulting) is vastgelegd dat er 28 januari 2008 een gesprek is geweest waarbij gesproken is
over de begeleiding van Avalex door Sommet Consulting bij de selectie en implementatie van
een nieuw primair systeem.

Avalex kon ons niet de ondertekende versie van de overeenkomst met Sommet Consulting
overleggen. Wij baseren ons op een digitale versie van de overeenkomst waar de datering en de
ondertekening op ontbreekt. Hierna baseren wij onze bevindingen op deze digitale versie van de
overeenkomst.

In de overeenkomst Sommet Consulting is vastgelegd dat fase één op 1 januari 2009 gereed is,
fase twee op 1 augustus 2009 en fase drie op 1 januari 2010. In de overeenkomst Sommet
Consulting is vastgelegd dat de opdracht in eerste instantie wordt beperkt tot de selectiefase en
fase één van de implementatie van het nieuwe primaire systeem. Sommet Consulting biedt haar
diensten aan tegen een tarief ad € 19.600 per maand, gebaseerd op een werkweek van 32 uur.

Gezamenlijke offerte Prologa/Uphantis
In de gezamenlijke offerte “implementatie SAP inclusiefde Industry Solution Waste &
Recycling” van Prologa en Uphantis d.d. 2 juni 2008 (hierna: gezamenlijke offerte
Prologa/Uphantis) is vastgelegd dat deze partijen een “turn key” aanbieding doen voor de eerste
fase van de implementatie van SAP, inclusief Waste & Recycling, bij Avalex voor een bedrag ad
€ 952.500. In de gezamenlijke offerte Prologa/Uphantis is vastgelegd dat: “doelstelling is een
oplevering van de eerstefase van de implementatie per 1 januari 2009, tegen een vaste prijs, gegeven de
gedefinieerde en vastgestelde scope.”

Investeringsvoorstel stuurgroep
In een e-mail van Van den Berg aan Nieuwenhuizen en Floor d.d. 12 juni 2008 is een document
genaamd “investeringsvoorstel_stuurgroep” (hierna: investeringsvoorstel stuurgroep) als bijiage
toegevoegd. In deze e-mail schrijft Van den Berg hierover “bijgevoegd doc vna gisteren t.b.v.
bestuur.”
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In het investeringsvoorstel stuurgroep is vastgelegd dat gedurende de begrotingssessie 2009 d.d.
29 januari 2008 de vervanging van de huidige IT systemen door een nieuw primair systeem is
benoemd als een strategisch initiatief. De huidige systemen voldoen volgens het
investeringsvoorstel stuurgroep niet meer om de organisatie en de bijbehorende werkprocessen te
kunnen optimaliseren.

In het investeringsvoorstel stuurgroep is het selectietraject’4van de systemen en
implementatiepartners beschreven. Op basis van de selectiecriteria functionaliteit, prijs en
garanties is door de stuurgroep geadviseerd om de offerte van Uphantis en Prologa, die het
systeem SAP zullen gaan implementeren, te accepteren.

In het investeringsvoorstel stuurgroep is het volgende vastgelegd over de fasering van de
implementatie van SAP:

“Infase I zal ARIS van Meurs worden vervangen, evenals Exact en Prisal (salarisverwerking). Bovendien
zal alle weegbrugsoftware (Pfister) worden vervangen. In de volgendefasen wordt PION (HR) vervangen en
zullen containerinanagement, wagenparkbeheer en boordcomputers worden ondergebracht in SAP.
Uitgangspunt voor A VALEX is alle primaire bedrijfsprocessen onder te brengen in SAP.”

14 Het selectietraject hebben wij niet nader onderzocht.



Deloitte

59/125
30 maart 2012
3113228740 / 2112

De onderstaande begroting is opgenomen in het investeringsvoorstel stuurgroep.

Uitwerking oplossing Uphantis
Investeringen in hardware
Hardware, servers, storage 97.500,00
Route per vestiging 2.400,00
Aanvraag lijnverbinding
gebaseerd op epacity oplossingen KPN 1.800,00
Installatie kosten 11.000,00
Router datacenter 2.000,00
Installatie/configuratie 2.500,00

117.200,00
Investeringen in sofwarelicenties
Softwarelicenties 398.579,00
Digitaal kaartmateriaal 19.500,00

418.079,00
Investeringen in implementatie
Wasteconsultancy 254.000,00
Reis en verblijfkosten 24.000,00

Totaal investering
Kosten training inbegrepen
Softwarelicenties 398.579,00
Implementatie ERP software 148.721,00
Implementatie Waste & Recycling 278. 000,00
Hardware, Hosting en beheer 117.200,00
Digitaal kaartmateriaal 19.500,00
Reis en verblijfkosten 24.000,00
Project korting

________________

Totaal aanbieding € 966.500

Jaarlijkse Exploitatiekosten
Onderhoud software 54. 158,43

Hosting en beheer Systemen 94.200,00
Onderhoud software (kaartmateriaal) 5.850,00
Licenties Prologa 13.600,00

C 167808,43

Wij merken op dat bovenstaande begroting op hoofdlijnen overeenstemt met de gezamenlijke
offerte PrologalUphantis d.d. 2 juni 2008. Daarnaast merken wij op dat de kosten van de
diensten van Sommet Consulting (ad € 19.600 per maand) niet zijn opgenomen in deze
begroting.
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Investeringsvoorstel AB
In een e-mail van Floor gericht aan de leden van het Algemeen Bestuur is het
“investeringsvoorstel ICT” d.d. 13 juni 2008 (hierna: investeringsvoorstel van het DB aan bet
AB) als bijiage toegevoegd. In het investeringsvoorstel van het DB aan AB is vastgelegd dat het
investeringsvoorstel afkomstig is van het Dagelijks Bestuur. Uit de notulen van het Dagelijks
Bestuur blijkt niet dat het investeringsvoorstel AB is besproken in het Dagelijks Bestuur.

Het investeringsvoorstel van het DB aan het AB verschilt op twee punten van het hierboven
beschreven investeringsvoorstel stuurgroep, te weten: er is een inleiding toegevoegd aan het
voorstel en de jaarlijkse exploitatiekosten zijn niet opgenomen in de begroting. Hieronder
worden deze verschillen in de beide investeringsvoorstellen nader beschreven.

In de inleiding van dit investeringsvoorstel is vastgelegd dat er geen personele gevolgen worden
verwacht. Daarnaast blijkt uit de inleiding dat de investering in een nieuw ERP-systeem niet is
voorzien in de begroting van 2008, maar dat de kosten van de vervanging van de huidige
systemen wél zijn opgenomen in de meerjarenbegrotingen vanaf 2009. In het
investeringsvoorstel AB is vastgelegd dat “op basis van de ontvangen offertes en een
afschrzjvingsterinijn van 5jaar voor de investering in een nieuw primair systeem de meerkosten
opjaarbasis circa € 100.000 bedragen”.

In dit investeringsvoorstel zijn de j aarlijkse exploitatiekosten niet opgenomen in de begroting.
Verder komt de begroting in het investeringsvoorstel AB overeen met de begroting in het
investeringsvoorstel stuurgroep. Floor verklaart dat de j aarlijkse exploitatielasten niet expliciet
zijn voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. De jaarlijkse exploitatielasten zijn volgens hem wel
in de jaarbegrotingen meegenomen. Hij stelt dat, achteraf bezien, “het goed [was] geweest [om]
het verschil c. q. de toename in de exploitatielasten ook via het investeringsvoorstel te laten
lopen “.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 juni 2008 wordt het investeringsvoorstel van
het DB aan het AB besproken. In de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d.
23 juni 2008 is vastgelegd dat Bolten zich afvraagt of er aanbesteding heeft plaatsgevonden. In
de notulen is vastgelegd dat Floor bevestigt dat er een aanbesteding met voorselectie heeft
plaatsgevonden. Er zijn geen nadere vragen omtrent het voorstel vastgelegd in de notulen. Het
Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel.

De gezamenlijke offerte PrologalUphantis wordt bevestigd middels een vijftal overeenkomsten,
d.d. 24 juni 2008 en een overeenkomst d.d. 3 juli 2008. De overeenkomsten zijn ondertekend
door Floor.
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7.3 Informatievoorziening ABIDB in periode na investeringsvoorstel juni 2008

Uit de notulen van het Dagelijks- of het Algemeen Bestuur blijkt niet dat het Dagelijks- of het
Algemeen Bestuur nadere investeringsvoorstellen (met betrekking tot de andere twee
implementatiefasen) voorgelegd heeft gekregen. In de periode tot begin 2009 is geInvesteerd in
de implementatie van SAP conform het investeringsvoorstel.

Van Dijk verklaart dat er in het Dagelijks Bestuur gesproken is over nieuwe aanvragen
gerelateerd aan SAP, zoals de aansluiting tussen de weegbrugsoftware en SAP. Hij geeft aan dat
hierbij “geen concreetfinancieel plaatje op tafel heeft gelegen “. Wij merken op dat er geen
vastlegging aangaande nieuwe aanvragen gerelateerd aan SAP zijn aangetroffen in de notulen
van bet Algemeen- of bet Dagelijks Bestuur.

In het accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008 d.d. 22 juni 2009’s
(hierna: accountantsverslag 2008) is vastgelegd dat de totale investering in SAP in 2008
€ 675.000 bedraagt. De accountant merkt hierbij op dat bedragen boven € 206.000 Europees
aanbesteed dienen te worden, tenzij sprake is van uniciteit (slechts één aanbieder kan de
gevraagde techniek leveren).

Jense stuurt op 25 mei 2009 een e-mail van het CDA Rijswijk door aan Floor. In de e-mail van
het CDA Rijswijk zijn vragen vastgelegd aangaande de implementatie van SAP bij Avalex naar
aanleiding van de ontwerpbegroting 2010 en de meerjarenbegroting 2011 — 2013. Het CDA
Rijswijk stelt dat projecten, zoals de implementatie van SAP “vaak een bodemloze put blijken te
zijn”. Vervolgens vraagt de CDA Rijswijk zich af hoe Avalex de kosten van het project bewaakt
om de kosten binnen de begroting te houden.

Floor verklaart dat hij op verzoek van Jense een “concept antwoord” heeft gegeven op de vragen
van het CDA Rijswijk. In een e-mail d.d. 16 juli 2009 van Floor aan onder andere Jense is een
brief d.d. 9 juli 2009 als bijiage toegevoegd waarin Floor antwoord geeft op de vragen van bet
CDA Rijswijk. In de e-mail is vastgelegd dat de antwoorden van Floor beoordeeld kunnen
worden door de ontvangers van de e-mail en vervolgens verstrekt kunnen worden aan de
raadsfracties van Rijswijk.

In de bij de e-mail toegevoegde brief van Floor aan de Gemeenteraad van Rijswijk d.d. 9 juli
2009 is vastgelegd dat de implementatie van SAP op 1 maart 2009 is gestart en volgens plan
verloopt. Er is geen sprake van budgetoverschrijdingen, omdat de opdracht voor een “vaste
aanneemsom” is aangenomen.

15 Gerichtaan ‘hetbestuur’.
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In de ontwerpprogrammabegroting 201016 is vastgelegd dat de investering met betrekking tot de
verdere implementatie van SAP geen financiële weersiag heeft gekregen in de
ontwerpprogrammabegroting. In de begrotingswijziging 2010’ wordt niet gerefereerd aan de
investering in SAP. In de ontwerpprogrammabegroting 201118 is vastgelegd dat in dejaren 2011
tot en met 2015 € 200.000 wordt geInvesteerd in ICT-verbeteringen. In de begrotingswijziging
201119 wordt niet gerefereerd aan de investering in SAP.

In het accountantsverslag 2009 d.d. 16 juli 201020 uitgebracht aan het “bestuur” (hierna
accountantsverslag 2009) is vastgelegd dat de investeringen van Avalex in 2009 in totaal € 14,1
miljoen bedragen. Hiervan is, volgens het accountantsverslag 2009, € 1,6 miljoen besteed aan de
implementatie van SAP en de aanschaf van inzamelmiddelen. In het accountantsverslag 2009 is
vastgelegd dat voor deze investeringen (ad € 14,1 miljoen) wel bestuursbesluiten zijn genomen,
maar dat er geen absoluut bedrag is gekoppeld aan deze investeringen. In bet accountantsverslag
2009 is vastgelegd dat niet kan worden getoetst of er sprake is van een overschrijding van de
investeringsbegroting. Volgens het accountantsverslag 2009 dient bet Algemeen Bestuur op
grond van bet controleprotocol te bepalen of sprake is van begrotingsoverschrij ding en zo ja, of
deze ook verwijtbaar is.

Uit de notulen van bet Algemeen Bestuur d.d. 22juni 2010 blijkt dat bet accountantsverslag
2009 is besproken in bet Algemeen Bestuur. Uit de notulen van het Algemeen- en bet Dagelijks
Bestuur blijkt niet dat nader wordt ingegaan op bovenstaande.

In de conceptmanagementletter uitgebracht naar aanleiding van de interim controle van Deloitte
Accountants over 2010 (d.d. 21 december 2010), uitgebracbt aan Floor (hierna:
conceptmanagementletter 2010), is vastgelegd dat tot en met augustus 2010 in totaal € 825.000 is
geInvesteerd in de implementatie van SAP. Volgens de conceptmanagementletter 2010 zijn de
investeringen in SAP niet expliciet in de (investerings)begroting 2010 begroot. In de
conceptmanagementletter 2010 is vastgelegd dat door het ontbreken van expliciete begrote
bedragen de begrotingsrechtmatigheid vooraisnog onzeker is.

7.4 Implementatietraject SAP

In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen bescbreven hoe de implementatie van SAP is verlopen.
Hierbij gaan wij niet in op de technische implementatie van SAP en bet feitelijk functioneren van
SAP. De hieronder beschreven bevindingen zijn gebaseerd op informatie verstrekt door Avalex
en rapporten van externe deskundigen.

16 Zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 22 juni 2009.
17 Zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 15 februari 2010.

Zoals vastgesteld door het Algemeen Bes5uur op 21 juni 2010.
19 Zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 juni 2011.
20 Gericht aan her bestuur.
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7.4.1 Doorlooptijd implementatie SAP

Volgens Van Dijk was er in het Dagelijks of het Algemeen Bestuur geen rapportagestructuur
over de voortgang van de ontwikkeling van SAP. Het was volgens hem ook geen vast
agendapunt op vergaderingen van het Dagelijks Bestuur of Algemeen Bestuur. Uit de notulen
van het Algemeen- en Dagelijks Bestuur blijkt dat in de periode 2008 tot en met 2010 de SAP
implementatie geen vast agendapunt was.

Uit het projectplan blijkt dat Avalex beoogde op 1 januari 2009 fase één (systemen ARTS en
Exact vervangen door SAP) van het implementatietraject van SAP af te ronden. In de notulen
van de vergadering van het MT d.d. 19 december 2008 is vastgelegd dat het te risicovol is om in
januari reeds over te stappen op SAP. Uiteindelijk is SAP per 2 maart 2009 ‘live’ gegaan.
In het projectplan is vastgelegd dat fase twee (inrichting CRM module) op 1 augustus 2009
afgerond zou moeten zijn. In de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 22
juni 2009 is vastgelegd dat het halfjaarbericht over de eerste heift van 2009, ten behoeve van de
deelnemende gemeenteraden, is besproken. Uit het halfjaarbericht blijkt dat de eerste fase van de
implementatie is afgerond. Volgens het halfjaarbericht wordt in de zomer 2009 de tweede fase
geImplementeerd. In het jaarverslag 2009, uitgebracht op 8 juli 2010, is vastgelegd dat de tweede
fase in uitvoering is. Uit het jaarverslag 2009 blijkt dat verwacht wordt dat medio 2010 “live”
wordt gegaan.

In de notulen van de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 27 september 2010 is vastgelegd
dat Van Dijk de vraag stelt of fase twee van de implementatie reeds is gestart. Floor bevestigt dit.

Wijmans heeft 16 december 2010 het halfj aarbericht van de 1 e heift van 2010 per e-mail
verstuurd naar de leden van het Algemeen Bestuur en de gemeenteraden. In het halfjaarbericht
inzake de 1e heift van 2010, ten behoeve van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten,
is vastgelegd dat de tweede fase van de invoering van SAP zijn voltooiing nadert. De
doelstelling is dat de tweede fase op 1 januari 2011 afgerond dient te zijn.
In het projectplan is vastgelegd dat fase 3 op 1 januari 2010 afgerond dient te zijn. In het
conceptjaarverslag 2010 versie d.d. 30 november 2011 (hierna conceptjaarverslag 2010) is
vastgelegd dat de implementatie van de SAP-software voor de personeelsadministratie [Deloitte:
fase drie] aan het eind van 2010 is gerealiseerd.

Floor verklaart dat in 2011 de afronding van openstaande posten rond de implementatie van SAP
is stilgezet. Dit is in het MT besloten om de ontwikkelkosten niet verder te laten oplopen.

7.4.2 Nadere overeenkomsten inzake implementatie SAP

Afronding eerste fase door Uphantis en Prologa
In een brief van Uphantis aan Nieuwenhuizen inzake “bevestiging afspraken” d.d. 8 januari
2009 zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de afronding van de implementatie van SAP
[Deloitte: ter zake fase één]. In deze brief is vastgelegd dat de doorbelasting aan Avalex van de
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kosten van Prologa op basis van de daadwerkelijke kosten plaats zal vinden. In de brief is
vastgelegd dat geschat wordt dat in de maandenjanuari en februari 50 dagen benodigd zijn om
de implementatie van SAP af te ronden. Uit de brief blijkt dat Uphantis nog 100 dagen,
opgesplitst naar vier consultants, nodig heeft om de implementatie van SAP af te ronden. In de
brief is vastgelegd dat de totale kosten hiervan € 80.000 bedragen. Uphantis zal hiervan € 40.000
in rekening brengen aan Avalex.

In de (concept)brief van Floor gericht aan de Gemeenteraad van Rijswijk d.d. 9 juli 2009
(toezending aan Jense), nader beschreven in paragraaf 7.3, is vastgelegd er geen sprake is van
budgetoverschrijdingen, omdat de opdracht ter implementatie van SAP voor een vaste
aanneemsom is aangenomen.

Floor verklaart dat hij ten onrechte antwoord heeft gegeven op de vragen uit de gemeenteraad
van Rij swijk aangezien hij geen verantwoording verschuldigd is aan de gemeenteraad. Hij
verklaart dat zijn mededeling inzake de vaste aanneemsom op het moment van schrijven kiopte.

Nadere overeenkomsten implementie SAP Uphantis en Prologa
Uphantis en Prologa hebben in de periode 2009 - 2011 meerdere (aanvullende) overeenkomsten
afgesloten inzake de levering van (nadere) consultancydiensten gerelateerd aan de implementatie
van SAP.

Wij hebben vijf overeenkomsten tussen Avalex en Uphantis aangetroffen in het SAP dossier, die
is overlegd door Avalex. Uit deze overeenkomsten blijkt niet op welke implementatiefase de
overeenkomsten betrekking hebben. In drie van de vijf overeenkomsten worden de
werkzaamheden van de consultant(s) van Uphantis omschreven als “consultancy
werkzaamheden “. Wij hebben één overeenkomst tussen Uphantis en Avalex aangetroffen
waarbij de werkzaamheden worden omschreven als “commerciële ondersteuning “. Daamaast
hebben wij eén overeenkomst aangetroffen waarbij de werkzaaniheden worden omschreven als
“senior network engineer”.

In het SAP dossier, die is overlegd door Avalex van Avalex hebben wij vijf overeenkomsten
aangetroffen tussen Avalex en Prologa. In twee van de vijf overeenkomsten zijn de
werkzaamheden waar de overeenkomst op ziet niet nader beschreven. In twee overeenkomsten
worden de werkzaamheden omschreven als “HR implementatie “. In één overeenkomst worden
de werkzaamheden omschreven als “Business Objects Implementatie” en “Installatie Business
Objects “.

Overeenkomst Sommet begeleiding fase 2 en 3
In de brief betreft: “Aangepaste overeenkomst begeleiding SAP Fase 2 en 3” van Sommet
Consulting aan Avalex d.d. l2januari 2010 (hierna: aangepaste overeenkomst Sommet) is
vastgelegd dat op 11 januari 2010 een gesprek is geweest tussen Sommet Consulting en Avalex
over de “optimalisatie van SAP, zoals gelinplementeerd bij Avalex in Fase], en het uitrollen van
nieuwe onderdelen binnen SAP (Fase 2 en 3)”
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Avalex kon ons niet de ondertekende versie van de overeenkomst met Sommet Consulting
overleggen21.Wij baseren ons op een digitale versie van de overeenkomst waar ondertekening
op ontbreekt. Hierna baseren wij onze bevindingen op deze digitale versie van de overeenkomst.

In de aangepaste overeenkomst Sommet is vastgelegd dat fase 2 een doorlooptijd heeft van 1
december 2009 tot en met februari 2010. Fase 3 heeft een doorlooptijd van 1 september 2010 tot
en met december 2010. Uit deze overeenkomst blijkt dat Sommet Consulting verwacht hiervoor
gemiddeld 24 uur per week nodig te hebben. Het tarief voor de werkzaamheden van Sommet
Consulting bedraagt € 16.000 per maand.

In de notulen van het MT d.d. 4 januari 2010 is vastgelegd dat Floor opmerkt dat “niet dejuiste
sturing op het [SAP] project zit”. In de notulen is vastgelegd dat Floor in gesprek zal gaan met
Van den Berg om te melden dat Van den Berg “van het project afgehaald zal worden”. In de
notulen is vastgelegd dat Floor aangeeft dat “er (...) volgens de projectmanager teveel zaken
[worden] opgeleverd terwiji ze niet opgeleverd worden “.

Uit de administratie van Avalex22blijkt dat een tweetal facturen (d.d. 8 februari 2010 en 8 maart
2010) van Sommet Consulting zijn geboekt in 2010 ter zake de 2e termljn man. Adv. Primair
Systeem”, en “management advies 3e termljn”, beiden ad € 16.000, zie paragraaf 7.5.

Overeenkomst Tacstone Solutions
Uit de notulen van het MT d.d. 1 februari 2010 is vastgelegd dat Tacstone Solutions de rol van
projectleider implementatie SAP zal overnemen van Sommet Consulting.

In de overeenkomst inzake “ondersteuning Tacstone Solutions bij afronding van het SAP
Project” tussen Avalex en Tacstone Solutions d.d. 15 februari 2010 (hierna: overeenkomst
Tacstone Solutions) 23 is vastgelegd dat de inzet van 2 consultants van Tacstone Solutions zal
plaatsvinden in de periode januari 2010 tot en met mei 2010. De consultants van Tacstone
Solutions worden ingezet voor de analyse en afronding van het “SAP project” bij Avalex.
Avalex kon ons geen nadere offertes danwel overeenkomsten tussen Tacstone Solutions en
Avalex, aangaande de dienstverlening van Tacstone Solutions in de periode na mei 2010,
overleggen, de dienstverlening van Tacstone Solutions, zie paragraaf 7.5 voor een nadere analyse
van de uitgaven gerelateerd aan SAP.

7.4.3 Functioneren SAP

Tacstone Solutions heeft deswege in opdracht van het interim hoofd operatie (Piet Hem van
Dam) van Avalex een analyse uitgevoerd naar het implementatietraject van SAP. Hieronder

21 Wederhoorreactie Floor: “Is mU niet bekend, en ook niet gevraagd. Contract nwet in dossier zitten.’

220p 28 februari 2012.
23 Ondertekend door Te Brake en Floor
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wordt eerst de presentatie en vervolgens de rapportage die volgt uit de analyse van Tacstone
Solutions besproken. In de presentatie “Analyse SAP project” van Tacstone Solutions d.d. 9
februari 2010 zijn een aantal oorzaken vastgelegd waarom SAP niet adequaat functioneerde. Uit
de presentatie blijkt dat het systeem niet volledig geImplementeerd is. Zo is het weegbrugproces
niet geIntegreerd in SAP terwiji dit de belangrijkste inkomstenbron van Avalex is. Daarnaast zou
SAP nooit daadwerkelijk ingebed zijn in de organisatie en processen van Avalex. De
administratieve processen zijn, volgens de presentatie, onvoldoende ontwikkeld en vastgelegd in
SAP en er is weerstand bij het personeel tegen SAP. Daarnaast is in de presentatie aangegeven
dat de openstaande issues met betrekking tot functionaliteit en performance te weinig worden
opgevolgd. In deze presentatie is een planning vastgelegd met als uiteindelijke doel het
“opleveren en accepteren van een werkend SAP systeem (Fase 1) in overeenstemming met de
verwachtingen, gedefinieerde scope en de eisen en wensen van Avalex”. Daarnaast is in de
presentatie vastgelegd dat “het realiseren van een stabiele basis en het invullen van de
voorwaarden voor uitbreiding van het SAP systeem (...) voor 31/5 gereed [moet] zijn.” Het
“definieren en plannen van vervolgprojecten: Fase 2 e. v. HR, BO etc.” wordt in deze presentatie
omschreven als “resterende Activiteiten (Prio 3) t.b.v. stabiele situatie en Avalex en ICT”. In de
planning van deze presentatie is vastgelegd dat dit voor 31 mei 2010 gereed moet zijn.

In de rapportage “status op te leveren producten Uphantis volgens contract SAP implementatie:
fase 1” van Tacstone Solutions d.d. 18 februari 2010 is vastgelegd dat na een periode van bijna
één jaar de overdracht van het SAP project van de projectorganisatie naar de beheerorganisatie
niet heeft plaats gevonden. De belangrijkste reden hiervoor is dat er meer dan 150 openstaande
issues zijn. De doelstelling van de rapportage is om een overzicht te geven van de activiteiten die
nog moeten worden uitgevoerd, om een overdracht naar de beheerorganisatie mogelijk te maken.

In het accountantsverslag 2009 d.d. 16 juli 2010 is vastgelegd dat de algemene ICT
beheersmaatregelen de geautomatiseerde gegevensverwerking niet effectief hebben ondersteund.
In het accountantsverslag 2009 is vastgelegd dat de accountant bij zijn werkzaamheden derhalve
niet kon steunen op de ingebouwde controles in SAP.

In een e-mail van Floor aan medewerkers van Avalex en Van Dijk d.d. 22 juni 2010 is een
conceptaccountantsverslag 2009 toegevoegd. In de e-mail verzoekt Floor de ontvangers om het
rapport door te lezen en aangeven of er aanvullingen of wijzigingen gewenst zijn. In een e-mail
d.d. 25 juni 2010 reageert Van Dijk op de e-mail van Floor. Van Dijk geeft aan dat hij verbaasd
is over de bevindingen in het conceptaccountantsverslag 2009 met betrekking tot SAP. Hij stelt:

“regelmatig heb ik gevraagd hoe de implementatie liep en dan was het antwoord altijd:
Goed.”

Wij hebben geen reactie van Floor, of de overige medewerkers van Avalex, op de hierboven
beschreven e-mail van Van Dijk aangetroffen.

Van Dijk verklaart dat er in 2010 voor het eerst rapportages op SAP gebaseerd waren. Hij
verklaart dat de informatievoorziening op dat moment goed moet zijn geweest. Het Dagelijks
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Bestuur heeft volgens Van Dijk als eerste halfjaar cijfers, de derde kwartaalcijfers 2010
ontvangen. De cijfers uit het derde kwartaal kiopten volgens hem niet. Van Dijk verklaart dat hij
dit heeft gecommuniceerd aan Avalex. Van Dijk verklaart dat vervolgens in het Dagelijks
Bestuur de vraag is besproken of het systeem niet veel te ingewikkeld was voor Avalex, of te
complex was ingericht.

In de IT-audit d.d. 28 februari 2011 (hiema: IT-audit) is vastgelegd dat het management van
Avalex Deloitte heeft gevraagd een review uit te voeren op het nieuwe SAP systeem dat wel in
gebruik is maar formeel nog niet is opgeleverd. In de IT-audit is vastgelegd dat de accountant
niet voldoende zekerheid kan ontlenen aan de beheersmaatregelen in SAP en Pfister24.Het is niet
mogelijk te steunen op de inteme beheersing. De interfaces tussen SAP en Pfister bevatten geen
structurele aansluitingen tussen bron- en doelsysteem. Tevens zijn er in het automatische proces
van informatievoorziening onvoldoende waarborgen aangetroffen om te kunnen concluderen dat
de overdracht juist en volledig plaats vindt. Daarnaast zijn de rollen en toekenning van rechten in
Pfister niet effectief ingericht. Er is ook geen gebruikersrechtenmatrix beschikbaar. Hierdoor kan
niet gevalideerd worden of de rechten zijn toegekend conform de wensen van het management.

In de notulen van de vergadering van het Dagelijks Bestuur Avalex d.d. 28 februari 2011 is
vastgelegd dat Floor de resultaten van de IT-audit bespreekt. Uit deze notulen blijkt dat Floor
uiteenzet dat de bevindingen erop neerkomen dat niet kan worden vastgesteld dat het IT-systeem
niet voldoet, maar dat het moeilijk te constateren is dat het wel naar behoren functioneert. Een
tweede bevinding is dat er (nog) onvoldoende beheersing is binnen de organisatie van de
werkprocessen en dat het eigenaarschap van de werkprocessen onvoldoende is gedefinieerd.

Van Dijk verklaart dat er mede naar aanleiding van de IT-audit in de zomer van 2011 een
klankbordgroep is ingesteld. De klankbordgroep is het Dagelijks Bestuur gaan adviseren over
diverse zaken, waaronder de begrotingen, de DVO’ s, de afrekening naar de gemeenten etc.

In de voortgangsrapportage accountantscontrole 2010 d.d. 21 november 201125 (hierna
voortgangsrapportage accountantscontrole 2010) is vastgelegd dat het vaststellen van de
aansluiting van de financiële administratie (SAP) op de jaarrekening complex en arbeidsintensief
is. Uit de voortgangsrapportage accountantscontrole blijkt dat de functionaliteit en
gebruikersvriendelijkheid van SAP verbetering behoeven. De accountant adviseert na te gaan
welke vereenvoudigingen mogelijk zijn zodat de aansluiting in de komende jaren minder
arbeidsintensief is.

24 Pfister is het weegsysteem dat informatie met SAP uitwisselt om wegingen te kunnen doen en deze administratief te verwerken.
25 Uit de notulen van het Dagelijks Bestuur d.d. 21 november 201 1 blijkt dat de voortgangsrapportage accountantscontrole 2010 is besproken. In
de notulen is vastgelegd dat Dubbeldam de voorzitter van het Dagelijks Bestuur de voortgangsrapportage accountantscontrole 2010 aanbiedt. In
de notulen is vastgelegd dat de voorzitter van het Dagelijks Bestuur de voortgangsrapportage accountantscontrole 2010 niet in ontvangst neemt.
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7.4.4 Toekomst SAP

Het hoofd middelen van Avalex heeft Cle-Ver Consultancy eind 2011 verzocht een strategisch
IT plan te schrijven voor Avalex. In het IT plan zijn adviezen vastgelegd voor de inrichting c.q.
verbetering van de ICT structuur die ondersteuning biedt aan de uitvoering van de primaire en
secundaire bedrijfsprocessen van Avalex. In het Strategisch IT Plan van Cle-Ver Consultancy
d.d. 11 januari 2012 (hierna: IT plan) is vastgelegd dat tijdens de implementatie van SAP in 2009
een aantal inrichtingskeuzes zijn gemaakt die momenteel de bedrijfsvoering negatief
beInvloeden.

Volgens het IT plan hebben deze keuzes uiteindelijk geleid tot een niet volledig integrale
oplossing voor Avalex. Dit houdt in dat medewerkers niet alles kwijt kunnen in SAP en dat SAP
de medewerkers niet volledig kan ondersteunen in de uitvoering van het werk. Uit het onderzoek
blijkt dat er een negatieve sfeer hangt om SAP, er een schaduwadministratie ontstaat bij
medewerkers, voor projecten andere systemen worden gebruikt en de her implementatie of
toevoeging van processen veel extra tijd, geld en (exteme) kennis kost.

In dit IT plan wordt als conclusie gegeven dat Avalex een keuze moet maken om SAP volledig te
integreren of om afscheid te nemen van SAP en verschillende IT pakketten (“best of breed”),
waarbij elk IT pakket zich richt op een specifieke bedrijfsfunctie, implementeert.

De volledige keuze voor SAP houdt in dat Avalex verder dient te investeren in SAP. In het IT
plan is vastgelegd dat de exteme kosten hiervan tussen de € 700.000 en € 1.000.000 bedragen. In
het IT plan is een begroting opgenomen waarbij de totale kosten € 895.000 bedragen.

Daarnaast dienen drie (nieuwe) kennisgebieden geborgd te worden binnen Avalex. Hiervoor
wordt gerekend dat er 3 fte extra benodigd zijn. In het IT plan is vastgelegd dat hiermee dan nog
niet voldaan is aan alle doelstellingen van Avalex.

De optie ‘afscheid nemen van SAP’ houdt in dat SAP uitgefaseerd dient te worden in 2012.
Hiermee worden de volgende applicaties noodzakelijk:

• Financiële Administratie; kosten circa € 100.000;
• Informatiebeheersysteem voor registratie primaire processen; kosten circa € 400.000; en
• Personeelsinformatie systeem; kosten circa € 50.000

Voor het functioneel beheer zou 0,5 FTE voldoende zijn. De inhuur van exteme expertise om de
boel draaiende te houden is nihil. Daarnaast dienen de investeringen in SAP afgeschreven te
worden in bet aankomende boekjaar.



Deloitte

69/125
3Omaart2Ol2
3113228740/2112

In wederhoor verklaarde Floor:

“We moeten oppassen niet dezefdefout te maken als bij de keuze voor SAP. De genoemde
bedragen zullen wel kioppen, maar de aanvullende consultancy inzet die na de
implementatie zonder meer nodig is, wordt hierbij niet vermeld.”

7.5 Feitelijke kosten SAP

In deze paragraaf wordt ingegaan op de investeringen in SAP in de periode 2008 tot en met
2011. In de volgende paragraaf wordt beschreven wat de verkiaring is van de betrokkenen
omtrent de kostenontwikkeling. Wij merken op dat in de administratie van Avalex geen
onderscheid wordt gemaakt naar de hierboven beschreven fasen van de implementatie van SAP.
Wij hebben zodoende geen bevindingen over de feitelijke uitgaven per fase.

In de jaanekeningen 2008 en 2009 is de investering ter zake de implementatie van SAP niet
afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. De investering in SAP is ondergebracht in de post “Inventaris
en inrichting”. In het conceptjaarverslag 2010 versie 30 november 2011 zijn de kosten ter zake
de implementatie van SAP onderdeel van de post “Software en hardware “. In het
conceptjaarverslag 2010 is ter zake de post software en hardware vastgelegd dat “de
investeringen in 2010 (...) betrekking [hebben] op de inrichting van het softwarepakket SAP”.
Tevens is in het conceptjaarverslag vastgelegd dat de “hogere bureaukosten worden veroorzaakt
door de kosten van afschrijving op SAP (€ 374.000)”.

In het overzicht vaste activa 2010, die aansluit op het conceptjaarverslag 2010, wordt de post
“Inventaris en inrichting” nader onderverdeeld in “Inventaris “, “Inventaris onder
inzamelmaterieel”, “Hardware en overige software” en “SAP”. Volgens het overzicht vaste
activa 2010 bedraagt de boekwaarde van SAP op 1 januari 2010 € 1.868.922 en de boekwaarde
van hardware en overige software € 390.793.

Uit het overzicht vaste activa 2010 volgt dat een viertal activaposten, die in 2008 en 2009 zijn
geclassificeerd als kosten SAP, per 1 januari 2010 zijn geclassificeerd als “hardware en overige
software”. Het gaat om de posten: “PROLOGA CLUSTERBUILDER”, “PROLOGA 2009”,
“UPHANTIS CONTRACTPRIJS” en “LICENTIE PTV”. Het betreft een reclassificatie ad
€ 256.640.

In de gezamenlijke offerte Prologa/LJphantis is vastgelegd dat de “PROLOGA
CLUSTERBUILDER” onderdeel is van de aanbieding om SAP Waste & Recycling te
implementeren. Daarnaast is in deze offerte vastgelegd dat Avalex, optioneel, het
kaartenmateriaal ten behoeve SAP Waste & Recycling afneemt. In een nadere overeenkomst d.d.
3 juli 2008 tussen Avalex en Uphantis is vastgelegd dat Avalex het kaartenmateriaal van de
firma PTV afneemt. Deze twee posten hebben wij meegenomen in de kosten van de
implementatie van SAP aangezien deze twee posten zijn te relateren aan de gezamenlijk offerte
Prologa/Uphantis.
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Wij hebben niet kunnen vaststellen of de activa met de beschrijvingen “PROLOGA 2009”en
“UPHANTIS CONTRACTPRIJS” gerelateerd zijn aan SAP. Prologa en Uphantis zijn wel de
partijen waar Avalex een overeenkomst mee heeft afgesloten om SAP te implementeren. Ten
aanzien van de resterende € 134.153 van de post “hardware en overige software” hebben wij
niet kunnen vaststellen of deze kosten (mogelijk) gerelateerd zijn aan SAP.
Als de hierboven beschreven uitgaven die in 2010 opnieuw zijn geclassificeerd (€ 256.640) en de
resterende uitgaven van de post “hard en overige software” (€ 134.153) worden opgeteld bij de
uitgaven gerelateerd aan SAP (€ 3.072. 827) dan sluit dit bedrag aan bij de post “hard en
software” in het overzicht van de materiele vaste activa in het conceptjaarverslag 2010. De totale
investering in hard- en software bedraagt volgens het conceptj aarverslag 2010 eind 2010 circa
€ 3,5 miljoen.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de investeringen ten aanzien van de implementatie
van SAP in de periode 2008 tot en met 2011 •26 Daarnaast heeft Avalex uitgaven gedaan
gerelateerd aan onderhoud software, hosting en beheer en licenties. Volgens het
investeringsvoorstel stuurgroep zouden de jaarlijkse exploitatiekosten circa € 168.000 bedragen.
In 2011 bedragen de exploitatiekosten circa € 200.000 zo volgt uit de administratie van Avalex.
Deze niet geactiveerde uitgaven zijn niet in onderstaande tabel opgenomen.

Boekwaarde 01-01 Investeringen Reclassificatie Lineaire afschrijvingen Boekwaarde 31-12 Totale inve5tering

2008

2009

2010

2011

Uit het conceptj aarverslag 2010 blijkt dat de afschrij ving op de investeringen in SAP in 2010 is
gestart. Volgens dit conceptjaarverslag 2010 is de verwachte levensduur van software en
hardware in 2010 herzien van 3 jaar naar 5 j aar. 27

De boekwaarden per 1 januari 2010 worden afgeschreven over de op dat moment resterende
verwachte levensduur op basis van een totale Ievensduur van 5 jaar. In het conceptjaarverslag
2010 is vastgelegd dat de levensduur van 5 jaar ook geldt voor de SAP-software en
implementatie die met ingang van 2010 wordt afgeschreven. Bovenstaande
afschrijvingsmethodiek heeft tot gevoig dat Avalex tot en met 2014 ruim € 600.000 per jaar
afschrijft op SAP.

De totale geactiveerde kosten van de werkzaamheden van Prologa ten aanzien van de

26 Gebaseerd op de onderliggende overzichten van de materiele vaste activa 2009 en 2010 die zijn gebruikt bij het
opstellen van de j aarrekeningen 2009 en 2010. De cij fers over 2011 zijn gebaseerd op de boekingen op kostenplaats
“110001 - IMPLEMENTA TIE ERP” in de administratie van Avalex d.d. 28 februari 2012

27 In het investeringsvoorstel uit 2008 wordt al gerefereerd aan een afschrijvingstermijn van 5 jaar (zie 7.2)
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implementatie van SAP bedragen in de periode 2008 tot en met 2011 ruim € 750.000. De totale
geactiveerde kosten van de werkzaamheden van Uphantis ten aanzien van de implementatie van
SAP bedragen in de periode 2008 tot en met 2011 circa € 1.500.000. Uit het overzicht van de
materiele vaste activa 2009 blijkt dat de kosten ten aanzien van de begeleiding van het
implementatietraject van SAP door Sommet Consulting in 2008 niet zijn geactiveerd. Uit de
overeenkomst tussen Avalex en Sommet Consulting blijkt dat de kosten voor de diensten van
Sommet Consulting € 19.600 per maand bedragen. In de periode 2009 tot en met begin 2010 zijn
de uitgaven gerelateerd aan Sommet Consulting wel geactiveerd. Het gaat hierbij om ruim
€ 250.000. De uitgaven gerelateerd aan Tacstone Solutions (ruim € 200.000) in 2010/2011 zijn
tevens geactiveerd.

De hierboven beschreven kosten zijn hieronder in een tabel weergegeven.
Geactiveerde kosten in €

per leverancier in de

periode 2008-2011

Prologa

Uphantis

Sommet Consulting

Tacstone Solutions

7.6 Notitie Floor inzake de investeringen in SAP

Floor verklaart dat de kosten voor de implementatie van SAP hoger zijn geworden als gevoig
van “consultancy uren en niet de investeringen in SAP “. Volgens hem was hier in de initiële
investeringsbegroting geen rekening mee gehouden. Hij geeft aan dat er geen expliciet
bestuursbesluit is genomen omtrent de hogere investering terwiji er aanzienlijk meer is
geInvesteerd in SAP. Floor verklaart: “daar is ongetwijfeld over gerapporteerd informele zin
(bijvoorbeeld dejaarrekening 2009)”.

Floor verklaart daarnaast:

“ik heb te weinig gedaan om dit proces [implementatie SAP] te beheersen. 1k heb teveel
vertrouwd op het management vanuit de projectvoering. Vooral de uren van consultancy
zljn uit de hand gelopen “.

In een notitie van Floor gericht aan het Dagelijks Bestuur d.d. 28 september 2011 is vastgelegd
dat vanaf het moment van implementatie van SAP zich aanvullende vragen en wensen hebben
ontwikkeld ten aanzien van onder meer:

• Koppeling met weegbruggen en weegsoftware (Pfister);
• Inrichting van de modules voor bedrijfsafval; en,
• (her)inrichting van de oorspronlcelijk vastgestelde processen.

750.000
1.500.000

250.000
200.000



Deloitte.

72/125
30 maart 2012
3113228740 / 2112

In de notitie is vastgelegd dat de aanvullende investering in SAP € 1 miljoen in 2009 bedroeg.
Daarnaast is er in 2010 aanvullend geInvesteerd in SAP voor een bedrag ad € 1,175 miljoen. In
2011 is het investeringsprogramma stopgezet. Volgens de memo bedraagt de boekwaarde van de
gehele investering in SAP per einde 2010 circa € 2,9 miljoen.

7.7 Analyse

In het op 23 juni 2008 van het Dagelijks Bestuur afkomstige en door het Algemeen Bestuur
goedgekeurde investeringsvoorstel inzake de vervanging van de systemen ARIS en Exact door
SAP (fase één) is vastgelegd dat de totale investering € 966.500 bedraagt. Uit de door ons
verkregen stukken blijkt niet dat er investeringsvoorstellen zijn voorgelegd aan het Dagelijks
Bestuur enlof het Algemeen Bestuur met betrekking tot de andere twee implementatiefasen noch
dat de er investeringsvoorstellen zijn geaccordeerd door het Dagelijks Bestuur en/of het
Algemeen Bestuur met betrekking tot de andere twee implementatiefasen. Daarnaast blijkt niet
uit de door ons verkregen stukken dat de aanpassingen en verbeteringen van SAP aan het
Dagelijks Bestuur en/of het Algemeen Bestuur zijn voorgelegd noch dat deze zijn geaccordeerd
aan de hand van een investeringsvoorstel.

Floor verklaart dat de kosten voor de implementatie van SAP hoger zijn geworden als gevoig
van “consultancy uren en niet de investeringen in SAP”. Volgens hem was hier in de initiële
investeringsbegroting geen rekening mee gehouden.

In de begrotingen over dejaren 2009, 2010 en 2011 heeft de investering met betrekking tot de
implementatie van SAP geen financiële weersiag gekregen. Hierdoor is een vergelijking tussen
de feitelijke (investerings)kosten en de begrote (investerings)kosten niet mogelijk.

De implementatie van SAP heeft ten opzichte van de planning ruim een jaar vertraging
opgelopen. Zowel uit het accountantsverslag 2009 als de in 2011 uitgevoerde IT-audit blijkt dat
de externe accountant onvoldoende zekerheid kan ontlenen aan de beheersmaatregelen in SAP
(en Pfister) waardoor het niet mogelijk is te steunen op de interne beheersing bij zijn controle
van dejaarrekening. In de voortgangsrapportage accountantscontrole 2010 is vastgelegd dat het
vaststellen van de aansluiting van de financiële administratie (SAP) op de jaarrekening complex
en arbeidsintensief is.

Tacstone Solutions constateert in februari 2010 dat SAP niet volledig geImplementeerd is.
Tacstone Solutions stelt dat SAP nooit daadwerkelijk is ingebed in de organisatie en processen
van Avalex. De administratieve processen zijn onvoldoende ontwikkeld en vastgelegd in SAP en
er is weerstand bij het personeel tegen SAP. Ten slotte worden de openstaande issues, volgens
Tacstone Solutions, met betrekking tot functionaliteit en performance te weinig opgevolgd.
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De totale investering in hard- en software bedraagt volgens het conceptjaarverslag 2010 eind
2010 circa € 3,5 miljoen. Een viertal activaposten, die in 2008 en 2009 zijn geclassificeerd als
kosten SAP, zijn per 1 januari 2010 gereclassificeerd als “hardware en overige software”. Het
resterende bedrag van de post “hard en overige software” bestaat uit een bedrag ad € 134.153.
De totale investering in SAP bedraagt tot en met 2011 in ieder geval circa € 3 miljoen. Wij
merken op dat de kosten ten aanzien van de begeleiding van het implementatietraject van SAP
door Sommet Consulting in 2008 (ad ruim € 200.000) niet geactiveerd terwiji de uitgaven aan
Sommet Consulting in de periode 2009 tot en met begin 2010 wel zijn geactiveerd.

Daarnaast heeft Avalex uitgaven gedaan gerelateerd aan onderhoud software, hosting en beheer
en licenties. Volgens het investeringsvoorstel stuurgroep zouden de j aarlijkse exploitatiekosten
circa € 168.000 bedragen. In 2011 bedragen de exploitatiekosten circa € 200.000.
De afschrijving op de investering in SAP is in 2010 gestart. De verwachte levensduur van de
SAP software en implementatie is in 2010 herzien van 3 jaar naar 5 jaar28.Dit heeft tot gevoig
dat Avalex tot en met 2014 circa € 600.000 per jaar afschrijft op de implementatie van SAP.

Uit de bevindingen uit het IT plan uitjanuari 2012 blijkt dater een situatie rond SAP is ontstaan
die maakt dat een beslissing moet worden genomen tussen de volledige integratie van SAP
danwel de vervanging van SAP.

In de inleiding van het investeringsvoorstel van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur
is vastgelegd dat er geen personele gevolgen worden verwacht als gevolg van de implementatie
van SAP. In het IT plan wordt gerekend dat er zeker 3 fte extra benodigd zijn om SAP goed te
laten functioneren binnen Avalex. In het IT plan is vastgelegd dat hiermee dan nog niet voldaan
is aan alle doelstellingen van Avalex.

28 In het investeringsvoorstel uit 2008 wordt al gerefereerd aan een afschrijvingstermijn van 5 jaar (zie 7.2)
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8. Bevindingen Ryck

8.1 Inleiding

Onderzoek naar Ryck is voortgevloeid uit het feit dat deze post naar voren is gekomen tijdens
het onderzoek (melding bijzondere omstandigheden) en op verzoek van opdrachtgever
meegenomen in de scope van het onderzoek. De bevindingen zijn niet direct te koppelen aan de
analyse van tegenvallende resultaten over 2010, maar hebben wel impact op het resultaat van
2011.

In onderhavig hoofdstuk vermelden wij onze bevindingen inzake ‘Ryck’29.

Wij wijzen er op dat wij in dit hoofdstuk onderscheid maken tussen het concept Ryck, de pilot
Ryck en dejuridische entiteit Ryck B.V.

Het concept Ryck beheist een ‘nieuwe’ methode van afval-inzameling: burgers leveren afval
gescheiden in op daarvoor toegewezen locaties. Athankelijk van de hoeveelheid en het type afval
ontvangen burgers een financiële vergoeding.

De pilot Ryck is de feitelijke uitvoering van het concept door Avalex in de gemeente Pijnacker
Nootdorp. De pilot Ryck beslaat een periode van 6 maanden (september 2011 tot maart 2012).

Ryck B .V. is een juridische entiteit die in de pilot Ryck de volgende taken heeft:

• Uitbetalen vergoedingen aan burgers;
• Beheer van de website www.ryck.nl;
• Verstrekking van passen aan burgers.

29 Wij wijzen er op dat in onderhavig rapport verschillende benamingen voor de pilot Ryck worden gebruikt, zijnde
Gaaf, Geld voor Afval (GGVA), Geld voor Afval (GVA), Afval Loont. De verschillende benamingen hebben
betrekking op de pilot Ryck. Ten behoeve van de leesbaarheid van dit document hebben wij zoveel mogelijk de
benaming Ryck gehanteerd. Dit is ook van toepassing voor de verschillende benamingen van de (niet-)opgerichte
vennootschappen met dezelfde hierboven genoemde benamingen.
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Wij hebben de totstandkoming van het concept en de pilot Ryck onderstaand schematisch
weergegeven.

Voor een schematische weergave3°van de definitieve inrichting van de geld- en
goederenstromen in de pilot Ryck verwijzen wij naar bijlage 1.

In onderhavig rapport komen de volgende onderwerpen aan bod.

• Totstandkoming concept Ryck
• Overeenkomst met Court Lane Consultants
• Eigendom concept Ryck
• Juridische structuur pilot
• Interne besluitvorming
• Definitieve inrichting juridische structuur
• Overige overeenkomsten
• Begroting pilot Ryck
• Start pilot en gemaakte kostenlinvesteringen
• Rapportage (verantwoording) over Ryck
• Analyse

8.2 Totstandkoming concept Ryck

(paragraaf 8.2);
(paragraaf 8.3);
(paragraaf 8.4);
(paragraaf 8.5);
(paragraaf 8.6);
(paragraaf 8.7);
(paragraaf 8.8);
(paragraaf 8.9);
(paragraaf 8.10);
(paragraaf 8.11).
(paragraaf 8.12)

In zijn interview verklaart Floor ten aanzien van de totstandkoming van het concept Ryck dat hij
in 2010 een korte memo heeft opgesteld waarin het idee van afvalinzameling vanuit een
consumentenbenadering is beschreven. Floor verklaart dat hij in september 2010 Van Rijn over
het idee heeft gesproken. Floor verklaart dat Van Rijn een creatieve ondernemer is en dat Floor
hem heeft gevraagd zijn ideeën op papier te zetten.

30 Opgesteld door Ruiter d.d. 10 oktober 2011.



Deloitte

76/125
30 maart 2012
3113228740 / 2112

In een e-mail d.d. 24 september 2010 van Floor aan Van Rijn staat dat een document is
bijgevoegd waarin het concept van ‘Afval loont’ is beschreven. In de e-mail staat:

“Laat het even opje inwerken, dan hebben we het er zaterdag wel over. Er zit ook een
Excel sheet bzj, waarin enkele gegevens van de pilotgemeente zijn opgenomen. Er zijn
natuurltjk veel meer details beschikbaar, maar dat komt nog wel.”

In betreffende bijiagen is vermeld dat gestart wordt met een pilot in de gemeente Pijnacker
Nootdorp. Als initiatiefnemer is Avalex vermeld. In het document staat dat “GeldVoorAfval
GVA (geldvoorafval. nl)” zorg draagt voor de uitvoering van de pilot.

Wij hebben aangetroffen een e-mail van 12 oktober 2010 van Van Rijn aan Floor waarin Van
Rijn voorstelt met Floor een aantal organisatorische zaken ten aanzien van de pilot te bespreken.

In een e-mail van 19 oktober 2010 van Van Rijn aan Wijmans (in CC Floor) vraagt Van Rijn aan
Wijmans een inschatting te maken van de contractuele relaties en mogelijke problemen tussen
Gaaf Geld voor Afval B.V. (hierna: GGVA B.V.), Avalex en de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
In de e-mail is een aantal ‘uitgangspunten’ van de pilot vermeld:

• ‘GGVA’ wordt een separate projectvennootschap;
• Aandeelhouders worden Avalex (mogelijk Avalex B.V.) en Court Lane Consultants;
• Rol Avalex: “initiatiefnemer, financier; aandeelhouder, faciliteiten (kennis en materieel),

logistielc bemensing medewerkers in de units, vergunninghouder, registratie en
versiaglegging, beheer deel geldstromen, etc. “;

• Rol GGVA B.V.: “projectvennootschap, initiatiefnemer, naamgever, trekker project,
inkopende partlj m. b. t. units, aankleding, software, logistiek, bemensing, PR en
marketing, contractspartij met gemeente Pijnacker/Nootdorp t.b.v. units, contractspartij
met Avalex, separate financiele administratie met kiantenbestand deelnemers t. b. v.
uitbetaling, etc.”

8.3 Overeenkomst Avalex en Court Lane Consultants

In het aan ons overhandigde dossier hebben wij aangetroffen een brief d.d. 25 oktober 2010 van
Court Lane Consultants aan Avalex waarin afspraken inzake het project ‘Geld voor afval’ zijn
vastgelegd. De brief is namens Court Lane Consultants ondertekend door Van Rijn en namens
Avalex door Floor op 27 oktober 2010.

In de brief is de volgende opdracht voor Court Lane Consultants beschreven:

• Schrijven van een business plan voor de pilot Geld voor afval;
• Deelnemen in de projectvennootschap voor de pilot;
• Leiding geven aan de pilot in de gemeente Pijnacker/Nootdorp;
• Verzorgen van een schriftelijk eindrapport van de pilot.
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De brief vermeldt dat de planning van de pilot eind november 2010 gereed is. Voorts is vermeld
dat geschat wordt dat de pilot in het eerste kwartaal 2011 kan starten en drie tot zes maanden zal
duren. In de brief staat verder:

• dat de pilot zal worden uitgevoerd door een op te richten vennootschap waarin Court
Lane Consultants zal deelnemen in het aandelenkapitaal;

• dat er schriftelijke afspraken moeten worden gemaakt met partners in het project, zijnde
Avalex en gemeente Pijnacker/Nootdorp;

• dat Court Lane Consultants per 1 oktober 2010 een uurtarief hanteert van € 130 en
maandelijks 50% van de gewerkte uren zal factureren;

• dat Avalex in afwijking van haar inkoopvoorwaarden Court Lane Consultants beperkt in
haar aansprakelijkheid tot eventuele verplichting tot uitbetaling van schadevergoeding tot
maximaal de waarde van de in de brief vermelde opdracht.

Ten aanzien van bovenstaande brief verklaart Floor dat de pilot na een periode van 6 maanden
wordt geevalueerd en dat hieruit moet blijken hoe de continuIteit van het project gewaarborgd
kan worden.

In de brief staat dat er drie scenario’s mogelijk zijn na beeindiging van de pilot, zijnde:

• Het project krijgt na de pilot geen vervolg. In dit geval behoeft Avalex de resterende 50%
niet aan Court Lane Consultants te betalen;

• Het project krijgt een vervoig, maar niet met Court Lane Consultants als
‘directeur/participant’ in Ryck. In dit geval maakt Avalex de resterende 50% direct over
aan Court Lane Consultants;

• Het project krijgt een vervoig en Court Lane Consultants blijft ‘directeur/participant’ in
Ryck. In dit geval wordt het bedrag van de resterende 50% ‘op een nader in te vullen
wijze ingebracht door Court Lane Consultants als kapitaal’ in Ryck.

Ten aanzien van het derde scenario verklaart Floor dat Avalex niet de resterende 50% zal betalen
aan Van Rijn of aan Ryck B.V. Floor verklaart dat Van Rijn alleen de resterende 50% zal
ontvangen als Avalex vroegtijdig met het project stopt en dat Van Rijn in een ander scenario
niets van Avalex zal ontvangen.

Floor verklaart dat hij bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Van Rijn heeft
medegedeeld dat Avalex in het project investeert en daarmee risico’ s draagt. Floor verklaart dat
hij wilde dat Van Rijn ook een investeringsriscio nam en dat daarom bovenstaande scenario’s
zijn overeengekomen.

Floor verklaart dat in de overeengekomen scenario’s is uitgegaan van een participatie van
Avalex in de vennootschap. Tijdens zijn interview d.d. 6 februari 2012 heeft Floor verklaard dat
“op dii’ moment” Van Rijn, Ryck B.V. in volledig eigendom heeft. Er zijn volgens Floor nog
geen afspraken gemaakt met betrekking tot een eventuele participatie van Avalex in Ryck WV.
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Blijkens de Kamers van Koophandel is Court Lane Consultants WV. sinds 23 augustus 2011
enig aandeelhouder en bestuurder van Ryck B.V. Uit de Kamers van Koophandel blijkt dat
Advanced Business Consultancy B.V. sinds 30 september 1997 enig aandeelhouder en
bestuurder is van Court Lane Consultants B.V. Blijkens de Kamers van Koophandel is Van Rijn
bestuurder van Advanced Business Consultancy B.V. De aandeelhouders van Advance Business
Consultancy B.V. zijn in de Kamers van Koophandel niet vermeld.

In paragrafen 8.5 en 8.7 gaan wij nader in op de totstandkoming en definitieve inrichting van de
juridische structuur van de pilot.

8.4 Eigendom concept ‘Ryck’

Floor heeft hierover het volgende verklaard.

Inzake het eigendom van het concept Ryck is niet vastgelegd dat Avalex eigenaar is van het
concept. Er zijn geen afspraken gemaakt wie eigenaar is van het concept Ryck. Het concept
Ryck is niet geregistreerd als intellectueel eigendom. Floor acht het niet van belang dat is
vastgelegd welke partij eigenaar is van het concept. Het is de wens van Floor dat de exploitatie
van Ryck in de toekomst in een overheidsgedomineerde vorm, bij voorkeur een coöperatieve
vereniging wordt ondergebracht en dat het concept vervolgens ook in gemeenten buiten het
werkgebied van Avalex zal worden geImplementeerd.

Floor kan zich voorstellen dat in de beeldvorming het concept eigendom van Ryck B.V. is. Dit
kan betekenen dat Van Rijn er voor kiest het concept bij andere afval verwerkingsbedrijven toe
te passen. Er is nog niet besloten of het concept ook in andere gemeenten zal worden toegepast.
Floor wil geen risico’s lopen buiten het werkgebied van Avalex.

Volgens Floor behoort het verdienniodel van het concept aan Avalex toe. De voordelen die uit
het concept voortvloeien (hogere opbrengsten deelstromen, lagere verwerkingskosten restafval
en lagere logistieke kosten) zijn integraal voor Avalex [Deloitte: wij hebben alleen vastleggingen
aangetroffen waarin is vermeld dat deze voordelen ten faveure zijn voor de pilot Ryck]. Aldus
Floor zijn de afvalstromen, de huisvesting, vrachtwagens in de pilot voor rekening van Avalex.
Ryck B.V. is verantwoordelijk voor het uitgeven van passen en het beheer van de website.

In de door ons onderzochte documenten hebben wij geen informatie aangetroffen waaruit kan
blijken welke partij het concept Ryck in eigendom heeft. Tevens hebben wij in de door ons
onderzochte documenten geen informatie aangetroffen waarin dergelijke vastleggingen zijn
opgenomen.
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8.5 (Totstandkoming) juridische structuur pilot Ryck

In een e-mail van 19 oktober 2010 stuurt Van Rijn aan Wijmans (in CC Floor) een bijiage waarin
een ‘processchema’ voor project Ryck is opgenomen. In de e-mail vraagt Van Rijn aan Wijmans
speciale aandacht te hebben voor de aanbestedingsregels. Van Rijn vermeldt dat dit ‘potentieel
probleem’ mogelijk vereenvoudigd kan worden door zeggenschap voor 51% bij Avalex (of
Avalex B.V.) over een op te richten projectvennootschap te leggen.

In een e-mail d.d. 28 oktober 2010 van Van Rijn aan Ruiter (in CC Floor) staat dat Van Rijn in
samenwerking met Wijmans enkele globale processchema’ s heeft opgesteld. Voorts staat in de e
mail dat het “de uitdrukkelijke wens” van Floor is om ten aanzien van de pilot “buiten de
aanbestedingen te blijven “.Verder is in de e-mail vermeld dat beoogd wordt de pilot onder te
brengen in een aparte rechtspersoon (zijnde een B.V.).

In het aan ons overhandigde projectdossier hebben wij een document genaamd ‘Gaaf Geld Voor
Afval concept juridische structuur’ aangetroffen31.In dit document is vermeld dat in het geval
dat Avalex een relatie met Ryck B.V. aan gaat, Avalex aanbestedingsplichtig is tenzij gebruik
wordt gemaakt van de zogenoemde inbestedingsdoctrine. Voorts vermeldt het document dat
Ryck B.V. wegens de inbestedingsdoctrine aanbestedingsplichtig is indien zij ‘inkopen’ bij
derden wil doen.

Voorts staat in het document dat het op grond van jurisprudentie niet is toegestaan dat private
aandeelhouders een overheidsaandeelhouder een positie laten innemen bij het verstrekken van
opdrachten.

In het document staat dat de relatie tussen Ryck B.V. en Avalex op basis van het ‘concept
transactie model’ op transactie-niveau dient te worden ontleed om te bepalen of er voor Avalex
een aanbestedingsplicht is. Het document vermeldt dat de aanbestedingsplicht enkel van
toepassing is op het ‘inkopen van diensten’.

In het document staat onder het kopje ‘Business model voor de toekomst’ dat het
aanbestedingsvraagstuk “omzeild” kan worden door gebruik te maken van ‘de Midwaste
constructie’, waarin het uitgangspunt is dat overheidsgedomineerde afvalbedrijven waaraan
Ryck B.V. het concept Geld voor Afval wil ‘verkopen’, lid worden van de Midwaste. Het
document vermeldt dat het concept op grond van een licentieovereenkomst bij Ryck B.V.
ingekocht kan worden en vervolgens onder een sublicentie tegen betaling in gebruilc te geven aan
leden van Midwaste. In het document staat dat Midwaste gezien haar statutaire doelstelling32niet

31 Per e-mail heeft Wij mans ons geInformeerd dat desbetreffend document door Wij mans op 10 november 2010 is
opgesteld.
32 In de akte van oprichting van de coOperatieve vereniging Midwaste d.d. 27 januari 2009 is als doelstelling van
Midwaste vermeldt dat de coOperatie zich ten doel heeft gesteld te voorzien in de stoffelijke behoeften van haar
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aanbestedingsplichtig is. In bet document staat dat Avalex aandeelhouder zal worden in Ryck
B .V.

In wederhoor verklaart Floor dat de Midwaste constructie een werkende juridische constructie
met een Cooperatieve Vereniging u.a. is.

Jnzake bovengenoemd document verklaart Floor dat de nota niet is gericht op de uitvoering van
de pilot in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, maar dat de nota is gericht op bet invoeren van bet
concept Ryck bij andere gemeenten. Floor verklaart dat de nota bescbrijft of in die gevallen al
dan niet aanbesteed zou moeten worden.

In zijn interview verklaart Floor dat voor de pilot Ryck wegens uniciteit en de ontwikkeling van
bet concept Ryck een aanbestedingsplicht niet van toepassing is. Volgens Floor blijven de
vergoedingen aan Ryck blijven ook ruim onder de aanbestedingsgrens.

In een e-mail d.d. 10 december 2010 van Floor aan Nieuwenhuizen en Ruiter staat dat de
structuur in een B.V. mogelijk “niet de beste is, omdat daarmee het karakter van
overheidsdominantie niet goed naar voren komi, terwiji we wel uitgaan van sturing door
Midwaste/Avalex”. In de e-mail staat dat daarom de mogelijkheid wordt onderzocht om het
concept onder te brengen in een stichting.

In een e-mail van 17 december 2010 van Van Rijn aan Wijmans (Floor in CC) staat dat wordt
beoogd dat Avalex als financier (lening, rekening courant, borgstelling voor bancair krediet) zal
optreden voor de sticbting gedurende de pilot. Van Rijn vraagt hierover aan Wijmans of naast
het DB ook bet AB van Avalex hiervoor een goedkeuring moet verlenen.

In een e-mail d.d. 20 december 2010 van Wijmans aan Van Rijn33 staat dat bet oprichten van
rechtspersonen een bevoegdheid is van bet AB (artikel 9, lid 1, sub h. GR). Verder staat in de e
mail dat de GR niets vermeld over bet verstrekken van geidleningen, rekening-courant
overeenkomsten of borgstellingen. In de e-mail staat dat bet DB bevoegd is tot het ‘aangaan van
overeenkomsten’ op grond van artikel 16, lid 1, sub m GR en bet DB ex artikel 16, lid 1, sub g
GR bevoegd is geldieningen aan te gaan die binnen de begroting zijn opgenomen. Wijmans
vermeldt dat hem niet bekend is of er “leenruimte” is opgenomen in de begroting 2011.

leden krachtens overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf dat de coöperatie te dien einde ten behoeve van haar
leden uitoefent of doet uitoefenen op het gebied van de handel in afval en afvalstoffen, zomede de bemiddeling en
advisering ter zake: a. afval in de ruimste zin van het woord; b. het ontplooien en ondersteunen van initiatieven
tussen de individuele leden op het gebied van de bewerking en verwerking van afval; c. innovatie; en d. overige
activiteiten op het gebied van inzamel-, verwerkings- en reinigingsactiviteiten, alles in de ruimste zin van het woord.

Wij merken op dat Floor in de e-mail d.d. 20 december 2010 niet in de CC is opgenomen maar we! middels
andere emails in dezelfde e-mail string is opgenomen.
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In een e-mail d.d. 27 december 2010 van Van Rijn aan Wijmans (Floor in CC) is vermeld dat
Van Rijn op basis van de hierboven staande e-mail van Wijmans concludeert dat het DB van
Avalex kan besluiten over borgstellingen dan wel het verstrekken leningen aan stichting GAAF.
Verder concludeert Van Rijn dat een aanbesteding tij dens de pilot alleen kan worden vermeden
door onder de aanbestedingsgrens te blijven.

8.6 Interne besluitvorming

In de aan ons overhandigde notulen van het MT d.d. 6 december 2010 staat dat op 3 december
2010 een afspraak is geweest met Midwaste inzake Ryck. In de notulen is vermeld dat Midwaste
heeft aangegeven te willen participeren in het project maar als voorwaarde heeft dat Avalex lid
wordt van Midwaste.

In de MT notulen van 13 december 2010 staat dat Van Rijn een presentatie heeft gegeven
inzake project Ryck. In desbetreffende presentatie is een conceptstructuur voor de pilot
opgenomen. In de structuur staat dat ‘Geld voor Afval B.V.’ in het project zorg zal dragen voor
de registratie van passen en betalingen aan burgers. Avalex zal zorg dragen voor:

• inzameling en logistiek;
• bemensing units;
• beheer en afrekening voor gemeente Pijnacker-Nootdorp;
• betaling opbrengst kunststof van Nedvang; en
• beheer en afrekening ‘Geld voor Afval B .V.’ onder aftrek kosten logistiek, bemensing,

beheer gebaseerd op verwekingscontract Avalex — ‘Geld voor Afval B.V.’

Tevens zijn in de presentatie begrotingen35opgenomen ten aanzien van kosten en opbrengsten
van het project. In de notulen d.d. 13 december 2010 is vastgelegd dat er geen besluit over het
project is genomen.

In een besprekingsverslag van project Ryck36,gedateerd op 3 januari 2011, is vermeld dat
Avalex overweegt een stichting op te richten voor het project Ryck. Tevens is vermeld dat Floor
de financiering van de stichting zoveel mogelijk buiten de borglgarantstelling van Avalex wil
laten plaatsvinden. Voorts is vermeld dat Floor een gedegen businessplan met duidelijkheid over
risico’s wil opstellen om dit op 28 februari 2011 met het DB te kunnen bespreken.

In DB-notulen van 17 januari 2011 staat dat op 28 februari 2011 over de pilot Geld voor Afval
zal worden gesproken.

Aanwezigen: Floor, Oosting, Ruiter, Nieuwenhuizen, Carpenter.
Zie paragraaf 8.10.

36 Aanwezigen: Floor, Van Haaften, De Jong, Ruiter, Wijmans, Nieuwenhuizen, Van Rijn, Sol.
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De notulen van een MT vergadering van 31 januari 2011 vermelden dat Floor stukken heeft
gestuurd aan leden van het MT inzake het voorgenomen lidmaatschap van Midwaste. De
betreffende stukken gaan in op de fee van Midwaste, een af te sluiten standaardovereenkomst,
een j aarplan 2011 van Midwaste en de statuten van Midwaste. In de MT notulen staat dat op 14
februari 2011 een besluit zal worden genomen over het desbetreffende lidmaatschap.

Aan ons is overgelegd een voorstel aan het DB d.d. 3 februari 2011 inzake het voorgenomen
lidmaatschap van Midwaste. Het document beschrijft de activiteiten van Midwaste en gevolgen
van het lidmaatschap voor Avalex.

Ruiter verklaart dat op 7 februari 2011 een vergadering van de projectgroep heeft
plaatsgevonden en dat Carpenter hierbij niet aanwezig was. Volgens Ruiter had deze vergadering
een informerend karakter en zijn er geen besluiten genomen. Aldus Ruiter zijn er geen notulen
opgesteld van betreffende vergadering en zijn er geen expliciete besluiten genomen.

In een presentatie gedateerd op 7 februari 2011 en aan het MT per e-mail verstuurd door Van
Rijn op 8 februari 2011 wordt verwezen naar een bijiage “Begroting Stichting Avalex /
Pijnacker-Nootdorp” en een bijiage “Concept begroting gevolgen Avalex”.

Ruiter heeft ons medegedeeld dat Van Vliet bij Van Rijn betreffende bijiagen heeft opgevraagd.
Wij hebben per e-mail van Ruiter ontvangen de door Van Rijn opgestuurde bijiagen. Uit meta
data van betreffende documenten blijkt dat de meest recente wijziging van de documenten heeft
plaatsgevonden op 3 februari 2011.

Het document “Begroting Afval loont, pilot van zes maanden in Pijnacker-Nootdorp, gevolgen
voor Avalex” vermeldt dat de pilot na zes maanden een negatief resultaat zal hebben van
€ 58.778.

In MT notulen van 14 februari 2011 staat dat het MT goedkeuring verleend aan het lidmaatschap
van Midwaste ‘onder voorbehoud van de invulling van bijiage 1 Afvalstromen’.

Wijmans heeft ons op 3 februari 2011 per e-mail geInformeerd dat er (nog) geen overeenkomst
inzake het lidmaatschap tussen Avalex en Midwaste is ondertekend.

In de notulen van het DB d.d. 28 februari 201 1 staat dat Floor toelicht dat er in de gemeente
Pijnacker-Nootdorp voorbereidingen worden getroffen voor het houden van een pilot voor een
nieuw inzamelconcept. Verder staat in de notulen dat ‘binnenkort’ het concept zal worden
gepresenteerd voor het college van B&W. In de notulen staat dat voor de DB vergadering van 28

Aanwezig Van Dijk, Jense, Oudhof, Van den Heuvel, Van Ostaijen, Floor, Nieuwenhuizen, Oosting, Ruiter.
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maart 2011 en de AB vergadering van 27 juni 201 138 een presentatie van het concept zal worden
geagendeerd.

In de aan ons overhandigde notulen van het DB d.d. 28 februari 201 1 staat inzake de ‘nadere
Uitwerking Strategie Avalex + Lidmaatschap Midwaste’ dat Floor voorstelt ‘nadere stappen’ te
nemen voor ‘het innoveren en doorontwikkelen van de afvalinzameling aan de voorkant’. De
notulen vermelden dat het lidmaatschap van Midwaste een logisch voortvloeisel is van de in te
zetten strategische koers. Oudhof stelt voor de beslissing over de instemming met het
lidmaatschap van Midwaste uit te stellen tot de volgende vergadering om bewuster een besluit te
nemen. Van Ostaijen en Jense geven aan zich geheel in de voorgestelde strategische koers en het
lidmaatschap van Midwaste te kunnen vinden. Voorts is vermeld dat Oosting een toelichting
geeft op de notitie en het lidmaatschap van Midwaste. In de notulen staat dat in het besluit over
het lidmaatschap van Midwaste de beantwoording van de vragen van de gemeente Pijnacker
Nootdorp zal worden opgenomen. Tevens is vermeld dat Wijmans een notitie met de notulen zal
meezenden waarin een juridische risicoanalyse is beschreven van de coöperatieve vereniging
Midwaste40.In de notulen staat dat het DB besluit dit agendapunt ter besluitvorming zal
aanhouden tot de DB vergadering van 28 maart 2011.

In het aan ons overgelegde document ‘Voorstel aan het Dagelijks Bestuur van Avalex’,
betreffende ‘Lidmaatschap van Avalex in de Cooperatieve Vereniging Midwaste Milieu u.a.’,
opgesteld door Floor d.d. 8 maart 2011, staat dat in de strategienota van Avalex is vastgesteld dat
“Avalex voordelen kan nastreven via publiek-private samenwerkingen aan de achterzijde van het
bedrzffsproces”. Het voorstel vermeldt dat het lidmaatschap van Midwaste één van de
mogelijkheden hiervoor is. In het voorstel staat dat het lidmaatschap van Midwaste voor Avalex
maximaal € 70.000 per jaar bedraagt. Tevens is vermeld dat de verwachting is dat de voordelen
uit het lidmaatschap de kosten zullen overtreffen: “Wanneer Avalex alleen al de stroom oud
papier en karton via Midwaste laat verhandelen levert dat een extra opbrengst op van
€360.000,- per jaar vanwege een gunstiger tariefper ton”.

Ter beantwoording op gestelde vragen in de DB vergadering van 28 februari 2011 staat in het
voorstel dat de opbrengst voor de leden van Midwaste circa 30% hoger ligt dan de opbrengsten
die Avalex via eigen overeenkomsten kan realiseren. Voor 12.000 ton zou deelname onder deze
condities betekenen dat voor Avalex een extra opbrengst gerealiseerd zou kunnen worden van
€ 300.000 per jaar.

Wij merken op dat de ingeplande AB vergadering d.d. 27 juni 2011 is komen te vervallen. De eerst volgende AB
vergadering heeft plaats gevonden op 28 november 2011. De notulen van desbetreffende AB vergadering zijn ten
tijde van ons onderzoek niet vastgesteld. In de aan ons overhandigde conceptnotulen van de AB vergadering d.d. 28
november 2011 zijn geen vermeldingen inzake ‘Ryck’ opgenomen.

Aanwezig Van Dijk, Jense, Oudhof, Van den Heuvel, Van Ostaijen, Floor, Nieuwenhuizen, Oosting, Ruiter.
40 Wijmans heeft te kennen gegeven dat dit een juridische nota d.d. 10 november 2010 is. Desbetreffend document
genaamd ‘Gaaf Geld Voor Afval concept juridische structuur’ is beschreven in paragraaf 8.5.
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In het voorstel staat tevens dat de aanbestedingen van Midwaste voldoen aan de (Europese)
aanbestedingsregels. Het document vermeldt dat de inrichting van Midwaste onder meer het
voordeel beheist dat de leden gebruik kunnen maken van de mogelijkheid van “inbesteding”
waardoor de opdrachtverstrekking van Avalex aan Midwaste niet aanbesteed behoeft te worden.

In een aan ons overgelegd versiag van een bespreking4’inzake Ryck, d.d. 23 maart 2011, staat
dat Van Rijn meldt dat er statuten voor de op te richten stichting zijn opgesteld en ter
beoordeling aan een notaris zijn overhandigd.

In de aan ons overhandigde notulen van het DB op 28 maart 201142 is vermeld dat het
inzamelconcept ‘Afval Loont’ wordt toegelicht door Van Rijn. In de notulen staat dat De Prez
wenst de opdrachtgeversrol anders in te vullen. De notulen vermelden dat ‘tot op heden’ de
opdrachtgever de verantwoordelijkheid van Floor is geweest. Floor geeft aan dat de
opdrachtgeversrol toebehoort aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Jense vraagt of de andere
gemeenten binnen Avalex niet geInformeerd dienen te worden over ‘Afval loont’. Van Rijn
antwoordt dat er een communicatiekalender is opgesteld waarin dit is voorzien. Jense stelt ook
dat de kosten in de pilotfase voor de andere gemeenten ‘nul’ dienen te zijn.

In zijn interview verklaart Floor dat laatstgenoemde opmerking vogens hem is gericht op de
exploitatie van het project. Floor verklaart dat de ontwikkelingskosten van de pilot voor rekening
van Avalex zijn. Floor verklaart dat uit de evaluatie van de pilot zal blijken wat de kosten van de
pilot voor de gemeenten zijn. Floor verklaart dat hij er van uitgaat dat Jense bedoeld heeft dat hij
geen rekening wilde zien. Floor verklaart dat Oudhof in de DB vergadering heeft aangegeven dat
de gemeente Pijnacker-Nootdorp geen extra kosten naar aanleiding van de pilot wilde hebben.
Aldus Floor heeft Jense daarop gezegd dat hij eveneens geen extra kosten wilde hebben.

Ten aanzien van de besluitvorming in het DB voor de pilot Ryck verklaart Floor in zijn interview
dat de besluitvorming voor de pilot Ryck niet goed is vastgelegd. Floor verklaart dat alleen de
presentatie in de vergadering is ingebracht.

Floor verklaart dat het DB besloten heeft de pilot te starten, maar geen besluit heeft genomen
over de inrichting van de juridische structuur. Aldus Floor heeft het DB niet expliciet akkoord
gegeven op het investeringsbedrag van de pilot. Wij merken op dat wij in de DB notulen geen
DB besluit inzake Ryck hebben aangetroffen.

Inzake het lidmaatschap Midwaste is in de DB notulen van 28 maart 2011 vermeld dat Wijmans
een toelichting geeft dat het DB krachtens de Gemeenschappelijke Regeling bevoegd is te
besluiten het lidmaatschap van Midwaste aan te gaan. Vervolgens staat in de notulen: “Het AB
besluit onder andere tot het aangaan van een deelneming in een rechtspersoon. Een

41 Aanwezig: Floor, Ruiter, Van Haaften, De Jong, Van Rijn, Sol.
42 Aanwezig De Prez, Schellings, Van Dijk, Jense, Oudhof, Van den Heuvel, Floor.
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lidmaatschap valt niet aan te merken als een vorm van deelneming.” In de notulen staat dat het
DB besluit het lidmaatschap van Midwaste aan te gaan.

Floor verklaart dat het DB besluit inzake het lidmaatschap van Midwaste niet gekoppeld is aan
een DB besluit inzake de pilot Ryck. Floor heeft verklaard dat Midwaste en de pilot Ryck alleen
met elkaar verbonden zijn ten aanzien van het aanbestedingstraject.

Een presentatie43d.d. 28 maart 2011 ten behoeve van het DB vermeldt de juridische structuur
van project Ryck. Hierin staat dat stichting ‘Avalex / Afval Loont’ verantwoordelijk is voor de
operationele kosten van het project aismede de betaling van de vergoeding aan burgers. In de
presentatie staat dat de stichting en Avalex een ‘sublicentieovereenkomst ‘inzamelingsmethode
Afval loont’ en een overeenkomst ‘logistieke inzameling ‘achterkant” afsluiten.

In zijn interview verklaart Floor dat bovengenoemde overeenkomsten nog niet zijn opgesteld.

In de presentatie staat dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp aan Avalex ‘vermeden
verwerkingskosten’ betaalt. Net bestuur van de stichting zal bestaan uit “Avalex / gemeente
Pijnacker-Nootdorp”. De presentatie vermeldt dat het verwachte resultaat van de stichting nihil
is en dat de stichting geen financiële risico’s zal dragen. Ten aanzien van risico’s voor Avalex
staat in de presentatie:

• Begroting afgestemd met Peter Nieuwenhuizen en MT Avalex
• Percentages 33% en 54% gemiddelden over zes maanden!
• Subsidie aanvraag Wecycle €150.000 positief ontvangen
• Exploitatie vanaf maand vier-vijf positief
• Geen doorberekende logistieke kosten
• Extra afschrijving op investeringen inrichting bij stoppen
• Opbrengsten van de stromen(marktprijzen)?
• Percentage deelname
• Besparingen kosten reguliere inzameling?
• Opbrengsten vermeden verwerkingskosten lange termijn?
• Haalbaarheid logistiek filialen?
• Creëert arbeidsplaatsen (depots & inzameling)
• Gevolgen voor reguliere inzameling restafval bij doorgaan

Floor verklaart dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft aangegeven geen risico’s te willen
dragen in de pilot. Aldus Floor is bij de besluitvorming uiteengezet dat het risico van de pilot bij
Avalex ligt. Floor meldt dat dit niet in de DB notulen van 28 maart 2011 is vermeld. Aldus Floor

In zijn interview verklaart Floor betreffende presentatie samen met Van Rijn te hebben opgesteld.
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is het DB over de risico’s van Ryck niet anders geInformeerd dan tijdens het overleg op 28 maart
2011.

Voorts verklaart Floor dat de kosten van de pilot voornamelijk bestaan uit kosten voor
huisvesting en inrichting van containers. Aldus Floor loopt Avalex wel een risico als blijkt dat
resultaten van het project tegenvallen. Floor heeft verklaard dat de risico’ s van de pilot aan het
DB zijn gemeld.

Floor verklaart dat in mei 2012 een evaluatie over de gehele pilot zal zijn afgerond. Floor
verklaart dat naar verwachting hierin beschreven zal worden dat de maand maart 2012
kostendekkend zal zijn. Floor verklaart dat de aanloopkosten (ontwikkelkosten) € 250.000 in
exploitatie zijn. Aldus Floor worden deze kosten in de pilot niet terugverdiend.

Floor verklaart dat het in de toekomst lastig zal zijn vast te stellen of de pilot werkelijk
kostenneutraal is geweest. Aldus Floor is dat extracomptabel “haast niet bij te houden”. Floor
verklaart dat het ook moeilijk is om vast te stellen wat de exacte vermeden verwerkingskosten
voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn geweest.

Ruiter verklaart dat Floor in het vroege voorjaar van 2011 Ruiter heeft gevraagd het
projectleiderschap voor Ryck vanuit Avalex te verzorgen. Ruiter verklaart hiermee te hebben
ingestemd “met de nadrukkelijke opmerking” dat Ruiter niet verantwoordelijk gehouden wenste
te worden voor het financiële deel van de pilot. Ruiter verklaart dit te hebben opgemerkt, omdat
“er geen besluitvorming was en omdat er al de nodige uitgaven en toezeggingen gedaan waren
en dus ook voor mlj niet beheersbaar waren cq buiten mlj omgingen.” Aldus Ruiter heeft hij de
overige MT leden hierover destijds geInformeerd.

8.7 Inrichting juridische structuur na DB vergadering 28 maart 2011

Ten aanzien van de juridische structuur verklaart Floor dat het DB akicoord heeft gegeven voor
de start van de pilot, maar dat er geen definitief besluit is genomen over de juridische inrichting
van de pilot. Aldus Floor heeft een projectgroep van de pilot geleidelijk aan er voor gekozen om
een B.V. voor de pilot op te richten.44

In een bespreking van de projectgroep45Ryck d.d. 11 april 2011 staat dat de juridische structuur
van de pilot wordt besproken. In het versiag staat dat in het kader van aansprakelijkheden wordt
gedacht aan een rechtspersoon (B.V.). In het versiag staat dat Avalex de gelegenheid zal worden

‘ Floor verklaart in wederhoor dat in de projectgroep participeren (in wisselende samenstelling) namens Avalex:
Ruiter, Wijmans, Nieuwenhuizen, Oosting, Voskuilen, Marcel Caijouw en Floor. Namens de gemeente Pijnacker
Nootdorp nemen deel: Van Wijk, los Koster en Rinus Gerritsjans.

Floor, Ruiter, Van Haaften, De long, Van Rijn.
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geboden deel te nemen voor een bepaald percentage in de vennootschap. In het versiag staat dat
betreffende structuur “de komende weken” wordt uitgewerkt.

In een e-mail van Floor aan Van Rijn d.d. 15 april 2011 staat dat Van Rijn en Floor op 21 april
2011 overleggen welke “strategie” m.b.t. de eventuele participatie van Avalex gevolgd zal
worden.

Op 2 mei 2011 stuurt Van Rijn aan Floor een e-mail met een concept businessplan voor ‘Afval
Loont’. In betreffend document (‘gedateerd op mei 2011’) staat onder het kopje ‘Juridische
structuur’ dat Afval Loont een B.V. is waarvan de aandelen voor 100 % in handen zijn van Van
Rijn. Voorts vermeldt het document dat de B.V. eigenaar is van het “IP” (merk, contracten,
software, etc.) van het Afval Loont concept. In het document staat dat Avalex de mogelijkheid
heeft een (minderheids)belang te nemen in Afval Loont. In het document is vermeld dat
juridische adviseurs zullen onderzoeken wat een optimale juridische structuur is om mogelijke
aanbestedingsvraagstukken te vermijden.

In een e-mail d.d. 21 juni 2011 van Van Rijn aan Van Haaften (met in CC Floor en Wijmans)
staat dat Wijmans en Naomi van ‘t Hof van CBP46 inzake de aanbesteding voor Ryck overleg
hebben gehad. In de e-mail staat dat Wijmans bij Van ‘t Hof heeft aangegeven dat de
aanbestedingsplicht niet van toepassing is wegens de “gekozen structuur van Midwaste” en dat
daardoor een overeenkomst tussen Ryck B.V. en Midwaste mogelijk is. Bij de e-mail is een
document gevoegd genaamd ‘Advies inzake motivering ontbreken aanbestedingsplicht pilot
8jun11’. In de e-mail staat dat betreffend advies als een “dubbele dekking” geldt dat er geen
aanbestedingsplicht is.

Floor verklaart dat niet voor een stichting is gekozen omdat geen enkele partij werkelijk eigenaar
is van een stichting. Aldus Floor is het bestuur er van op de hoogte dat in de pilot uiteindelijk
gebruik is gemaakt van een B.V. in plaats van een stichting.

Floor verklaart dat is besloten de pilot niet onder te brengen in Avalex B.V., omdat Avalex in
een later stadium niet verantwoordelijk wil zijn voor het vermarkten van het concept buiten het
werkgebied van Avalex. Volgens Floor zijn ‘uit de Avalex organisatie’ nimmer suggesties
gekomen over de inrichting van de juridische structuur.

Wij hebben in de DB notulen in de periode april 2011 — november 2011 geen vermeldingen
aangetroffen inzake de pilot Ryck.

In wederhoor bevestigt Floor dat er geen stukken aan het DB gestuurd inzake Ryck na 28 maart
2011.

Wij hebben in de AB notulen van 2011 geen vermeldingen aangetroffen inzake de pilot Ryck.

46 CBP is een afkorting voor de bedrijfsnaam Combined Business Power.
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8.8 Overige overeenkomsten Ryck

8.8.1 Overeenkomst Avalex en gemeente Pijnacker-Nootdorp

Aan ons is overgelegd een memo betreffende ‘Afspraken Pijnacker-Nootdorp / Afval Loont’,
d.d. 14 juli 2011, opgesteld door Ruiter, gericht aan ‘project betrokkenen Afval Loont’. In de
memo is vermeld dat naar aanleiding van een overleg op 13 juli 2011 die Ruiter en Van Wijk
gehad hebben, een aantal afspraken in de memo zijn vastgelegd ten aanzien van project Ryck.
Op 15 juli 2011 heeft Van Wijk middels opmerkingen in betreffende memo zich akkoord
verklaard met het volgende:

• Uren zijn conform DVO en worden niet verrekend;
• De mindere verwerkingskosten restafval (zgn. vermeden verwerkingskosten) zijn

inkomsten voor het project;
• Alle textiel inkomsten zijn voor het project;
• De transportkosten komen ten laste van gemeente Pijnacker-Nootdorp;
• Extra inkomsten door meer tonnen zijn voor het project;
• Extra inkomsten als gevoig van prijsverbeteringen (bijvoorbeeld door Midwaste) zijn

voor het project;
• Inkomsten die rechtstreeks bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp binnen komen (o.a.

vergoeding Nedvang/ afvalfonds) worden wat betreft de extra opbrengsten door de
gemeente in het project gestort;

• Eventuele extra kosten voor de huur van de containers hoeven niet ten laste te komen van
het project, maar mogen bij de gemeente in rekening worden gebracht.

8.8.2 Overeenkomst Ryck B.V. en Midwaste

Aan ons is overgelegd het document ‘Samenwerkingsovereenkomst’ ondertekend op 24 oktober
2011 door Van Rijn namens Ryck B.V. en Van Haaften namens Midwaste. In de overeenkomst
staat dat:

• de duur van de samenwerking loopt van 15 september 2011 tot en met 15 maart 2012;
• Ryck B.V. verantwoordelijk is voor de uitwerking van het concept, waaronder het

uitbetalen van de bedragen aan pashouders van het concept. Midwaste is
verantwoordelijk voor het vermarkten van de afvalstromen, mits deelnemende partijen
daar gebruik van wensen te maken;

• Ryck B.V. een fee van 10% ontvangt over de vergoedingen die aan burgers worden
uitbetaald. De betalingen aan burgers en de fee aan Ryck worden doorbelast aan
‘Ryck/Midwaste’;

• het uitgangspunt is dat alle facturen van Ryck aan deelnemende gemeenten via Midwaste
verlopen. Gedurende de pilot zal de facturatie wekelijks plaatsvinden.
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Ten aanzien van de fee ad 10% verklaart Floor dat de hoogte hiervan voorafgaand aan het
project niet is onderbouwd. Floor verklaart dat de fee na einde van de pilot hoger zou moeten
liggen, omdat de huidige omzet voor Van Rijn niet dekkend is.

De in de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn in onderstaande tabel weergegeven
(uitgedrukt in prij zen per kilogram). Het document vermeldt dat de tarieven tot en met het einde
van de pilot geldig zijn.47

OPK 0,05 0,005 0,055
Kunststof 0,25 0,025 0,275

OWEB 0,05 0,005 0,055

Textiel 0,25 0,025 0,275

Ten aanzien van de totstandkoming van de begroting voor de pilot Ryck verklaart Floor dat deze
in november of december 2010 is opgesteld. Aldus Floor is de begroting ook gaandeweg het
project aangepast. Wij hebben verschillende (aangepaste) begrotingen onderstaand vermeld.

In een e-mail van Van Rijn aan Nieuwenhuizen (in CC Floor) d.d. 27 oktober 2010 is een bijiage
bijgevoegd genaamd ‘Begroting GGVA versie 5.26oktlO’. In desbetreffend bestand zijn
verschillende begrotingsscenario’s opgenomen.

In een e-mail van Van Rijn aan Ruiter (in CC Floor) d.d. 28 oktober 2010 staat dat Van Rijn met
Nieuwenhuizen een voorlopige schatting heeft gemaakt. In de e-mail staat dat de percentages en
hoeveelheden van de sorteeranalyses van Qi en Q2 2010 door Nieuwenhuizen worden
onderzocht.

Op ii januari 2011 stuurt Van Rijn aan Floor een e-mail waarin staat dat Van Rijn “enigszins
worstelt” met de opbouw van de begroting, omdat bepaalde kosten niet meer bij “Gaaf” maar
bij Avalex vallen.

In dezelfde e-mail string stuurt Floor een e-mail aan Van Rijn op 11 januari 2011. Hierin staat
dat op basis van de aannames in de pilotfase van 6 maanden een totaalbedrag van € 207.709 is
gemoeid. Vervolgens vermeldt de e-mail:

8.9 Begroting pilot Ryck

‘ OPK staat voor oud papier en karton; OWEB staat voor overig wit en bruingoed.
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“A/s we een opsiag van 10 % hanteren voor licentievergoeding en de eigen kosten van GAAF
lokaal, komen we op een opsiag voor de pilot van begroot €20. 770, = en op jaarbasis van Ca.
€40. 000 (gemeente P/N). a/s we de lzjn doortrekken naar Avalex op jaarbasis kom je al gauw
op € 300.000, perjaar. (...) Al met al betekent dit een vrlj risicoloze exploitatie voor de
GAAF Stichting(en), maar wel een exploitatierisico bij Avalex. Om dat risico te beperken,
moet Avalex aansturen op het maximaliseren van de opbrengsten, en het behouden van de
“vermeden kosten “.

Van Rijn reageert hier op met:

“Eens. Neem je dan alle kosten van de units, logistiek en de medewerkers in de units voorje
rekening? In dit voorbeeld hebje daar dan € 190k-€27k (10% opsiag) = € 163k voor over.”

In een e-mail van Floor aan Van Rijn d.d. 11 januari 2011 staat dat bij de MT vergadering d.d.
31 januari 2011 de begroting en de gevolgen van de pilot in twee delen besproken moet worden:
ten eerste het proces en de aannames hierbij en ten tweede de gevolgen voor Avalex. In de e
mail staat:

“Omdat we nu nadrukkelzjker moeten streven naar omzet mwcimalisatie voor de deelstromen,
kan ik het ook wat gemakkelijker koppelen aan het besluit t.a.v. het lidmaatschap van
Midwaste. Zullen we nodig hebben!”

Verder vermeldt de e-mail:

“De kosten van ontwikkeling en inrichting van de units neemt Avalex voor haar rekening.
Peter [Deloitte: Nieuwenhuizen] en lse [Deloitte: Ruiter] nemen dat ook mee in de
presentatie van de gevolgen voor Avalex. (...) Ook de bemensing lzjkt me de
verantwoordelzjkheid van Avalex, te meer omdat we wi/len laten zien dat dit concept past in
de visie en strategie van Avalex. Functies gaan veranderen, en dit is daar een mooi voorbeeld
van. Overigens beperken we hiermee de (personele) gevolgen en risico ‘s voor Avalex.”

In een e-mail d.d. 11 januari 2011 van Van Rijn aan Floor (met in CC Sol) staat ten aanzien van
een te voeren bespreking met gemeente Pijnacker-Nootdorp:

“1k vraag me af wat we qua begroting wi/len presenteren? De lokale stichting heeft slechts de
inkomsten plus opsiag die naar de kianten gaan. En de rest Zit in Avalex. Maar we moeten we!
voor elkaar krijgen dat de vermeden kosten worden betaald. 1k heb de begroting vanuit
perspectiefAvalex afgemaakt.”

In een e-mail d.d. 17 januari 2011 van Floor aan Van Rijn met een bijiage genaamd ‘Begroting
GGVA PN 11jan11 (2)’ staat dat de begroting van 11 januari 2011 vooralsnog een “duidelijk”
potentieel verlies van € 250k heeft na een periode van zes maanden bij een percentage gemiddeld
van 33% uit restafval en 54% uit het reeds ingezameld afval. In de e-mail staat dat hierbij kosten
voor “PR en marketing, deel van de managementkosten onvoorzien, etc.” niet zijn meegenomen.
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In de e-mail staat:

“Alsje de kosten van de units (€ 100k), inzameling (€ 75k) en bemensing (€ 143k) weglaat en
naar Avalex overhevelt, staat er een plus van € 68k. Evt. besparingen voor Avalex in de
reguliere inzameling worden natuurlijk ook niet meegenomen. (...) ik kan niet inschatten hoe
jij de boodschap wil brengen bij Avalex dat bepaalde kosten door Avalex genomen worden.
Het is wel cruciaal, want er mogen geen onjuiste conclusies getrokken worden.”

In een e-mail d.d. 6 februari 2011 van Van Rijn aan Floor stuurt Van Rijn een concept
presentatie inzake Ryck voor het MT. Op dezelfde dag reageert Floor met:

“Hou rekening met de vraag die vrijdag48 ook is gesteld: waarom een Stichting, en waarom
niet onder Avalex viag. 1k zou ook niet meer onderwerpen aandragen. Het gaat vooral over de
structuur en risico’s voorAvalex en de logistiek is voor dit moment niet het belangrijkste. Die
moet toch nog uitgewerkt worden, en van Avalex hebje tot nu toe niet de beste ideeën
ontvangen.”

Op dezelfde dag stuurt Van Rijn een “definitieve versie” van de presentatie en vermeldt in
bijbehorende e-mail dat hij de opmerkingen van Floor zoveel mogelijk heeft verwerkt. In de
e-mail staat verder:

“En ik zal inderdaadproberen niet in een valkuil over de gevolgen voor Avalex te trappen.”

In de presentatie aan het MT d.d. 7 februari 2011 wordt verwezen naar een bijiage “Begroting
Stichting Avalex I Pijnacker-Nootdorp” en een bijiage “Concept begroting gevolgen Avalex”. In
laatstgenoemde begroting is een negatief pilotresultaat vermeldt van € 58.778. In de begroting is
vermeld dat er vijf depots ten behoeve van de pilot zullen worden geplaatst en ingericht.

In het kader van wederhoor hebben wij Floor gevraagd of bovengenoemde begrotingen en/of
andere begrotingen zijn behandeld in het MT en zo ja, waar dit uit blijkt. Floor verklaart in
wederhoor:

“Ja, er zijn meerdere begrotingen in het MT behandeld. Aelse Ruiter kan aangeven welke, en
wanneer. Ook recent is dit onderwerp regelmatig in het MT aan de orde geweest, en ook
tijdens mijn afwezigheid.”

Ruiter verklaart dat begrotingen van de pilot Ryck regelmatig zijn aangepast ten aanzien van
tarieven, de praktische uitvoering en hiermee ook de financiële invulling van de pilot. Aldus

48 Op vrijdag 4 februari 2011 heeft een bespreking inzake de pilot plaatsgevonden waarbij aanwezig waren: Rinus
Gerritsjans (Gemeente Pijnacker-Nootdorp), Jos Koster (Gemeente Pijnacker-Nootdorp), Van Wijk, Marcel
Caijouw (Avalex), Floor, Ruiter, Van Rijn, Sol.
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Ruiter zijn over de begrotingen en de tussentijdse wijzigingen van de begrotingen geen besluiten
genomen.

Op 18 maart 2011 stuurt Wijmans per e-mail aan de DB leden de agendapunten voor de DB
vergadering van 28 maart 2011. In de bijiagen van desbetreffende e-mail hebben wij geen
stukken inzake ‘Ryck’ aangetroffen. Bij de e-mail is een agenda voor de DB vergadering d.d. 28
maart 2011 bijgevoegd waarin ‘Presentatie Afval loont’ als agendapunt is opgenomen.

Op 25 maart 2011 stuurt Van Rijn een e-mail aan Floor met als onderwerp ‘concept presentatie
DB Avalex maandag a.s. 28/3’. Bij de e-mail zijn drie bijiagen gevoegd met als benaming:

• Presentatie Afval loont DB 28mrtl 1 vi
• Begroting GGVA Avalex preso DB vi 28mrtll
• Begroting GGVA St Avalex DB vi 28mrtl 1

In de DB notulen van 28 maart 2011 is vermeld dat Van Rijn het inzamelconcept ‘Afval Loont’
heeft toegelicht. Op basis van de DB notulen hebben wij niet kunnen vaststellen of hierbij
bovenstaande begrotingen zijn voorgelegd aan de DB-leden.

In wederhoor verklaart Floor in antwoord op de vraag “Zijn betreffende begrotingen voorgelegd
aan dan wel is de uitkomst besproken in het DB en zo ja, waar blijkt dit uit?”

“Ja, dit is voorgelegd en besproken. Dit blijkt onder meer uit de vragen die door Oudhof en
Jense zUn gesteld ten aanzien van definanciele risico’s voor hun gemeenten.”

Het DB verklaart desgevraagd in wederhoor dat de betreffende begrotingen niet aan het DB zijn
voorgelegd en dat de uitkomsten hiervan ook niet zijn besproken.

De presentatie aan het MT d.d. 7 februari 2011 verschilt op onderdelen van de presentatie die op
28 maart 2011 aan het DB wordt gepresenteerd. Twee van deze verschillen betreffen:

• In de presentatie aan het MT wordt verwezen naar de begroting die als bijlage bij de
presentatie is bijgevoegd. In de presentatie aan het DB staat weergegeven dat de
begroting is afgestemd met Nieuwenhuizen en MT Avalex;

• In de presentatie aan het DB is toegevoegd dat een subsidie aanvraag bij Wecycle voor
€150.000 positief is ontvangen. In de presentatie aan het MT is deze post als PM
opgenomen. De subsidie-aanvraag is blijkens een brief van Wecycle op 11 maart 2011
door Wecycle ontvangen.
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In betreffende begrotingen bedragen de totale begrote inkomsten in de pilot € 366.582. De totale
begrote uitgaven bedragen € 486.160. De uitgaven zijn als volgt weergegeven.

Omschrijving Bedrag
Te betalen vergoedingen aan Stichting Afval loont-Avalex deelnemers € 185.145
Licentievergoeding Stichting Afval loont-Avalex (10% opslag) € 18.515
PRen marketing €50.000
Depots, huur €23.400
Depots, afschrijving inrichting en plaatsing (6 stuks a € 17.500, afschrijving in 5jaar) € 10.500
Bemensing depots € 171.600
Managementkosten, bedrijfsleider, adm. Medewerker € 72.000
Besparingen subsidies inzameling kunststof I papier (schatting P. Nieuwenhuizen) (€ 75.000)
Overige kosten €30.000
Totaal €486.160

In deze begroting is een voorlopig negatief resultaat ten bedrage van € 119.578 vermeld. In het
document is tevens vermeld dat indien de pilot na zes maanden wordt gestaakt na verkoop van
de inventaris een geschat boekverlies geleden zal worden van circa € 40.000.

Wij merken op dat in deze begroting zes depots zijn opgenomen. In de begroting behorend bij de
presentatie van 7 februari 2011 is een aantal van vijf depots opgenomen. Tevens merken wij op
dat in bovenstaande begroting niet is opgenomen een aangevraagde c.q. te ontvangen ‘subsidie
Wecycle’. In de presentatie d.d. 28 maart 2011 aan het DB staat “Subsidie aanvraag Wecycle
€ 150.000 positief ontvangen “.

In een e-mail d.d. 7 april 2011 van Van Rijn aan Floor, Ruiter, Van Haaften, De long en
Wijmans staat dat het NVMP49 telefonisch bevestigd heeft dat de subsidie-aanvraag van ca.
€ 150.000 in het kader van Wecycle ten behoeve van Ryck zonder nadere vragen of
opmerkingen is toegekend. In de e-mail staat dat een schriftelijke bevestiging aan Avalex op
korte termijn volgt.

Op 12 april 2011 heeft Avalex van Wecycle de schriftelijke bevestiging ontvangen dat een
bijdrage van € 15 1.652 (inclusief communicatie) is toegekend op de ingediende
subsidieaanvraag. De hierbij gestelde voorwaarden zijn:

• Een tussentijdse rapportage na oplevering van het complete depot en de testfase in juni;
• Evaluatie na 6 maanden;
• Toestemming en medewerking te verlenen aan publicatie van de pilotresultaten;
• Aanleveren van een eindevaluatie inclusief financiële rapportage.

De handelsnaam van betreffende stichting is Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten.
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Op 9 december 2011 heeft Avalex een bedrag van € 121.321,60 ontvangen, zijnde 80% van het
toegekende subsidiebedrag.

Uit de begroting van 28 maart 2011 blijkt dat het project na 6 maanden (na ontvangst van de
subsidie Wecycle) een positief resultaat zou hebben. Floor verklaart dat de ontwikkelingskosten
van de pilot voor rekening van Avalex zijn. Aldus Floor zal uit de evaluatie blijken wat de
kosten van de pilot voor de gemeenten zijn.

In MT notulen van 20 juni 2011 staat dat de financiering van project Ryck wordt besproken. De
notulen vermelden dat Oosting een medewerker van de financiële administratie de begroting van
Ryck zal laten doorrekenen. Bij de notulen is een begroting van de pilot Ryck gevoegd.

Een door ons aangetroffen document genaamd ‘Side letter’ gericht aan het MT van ‘Finance’
gedateerd op 30 juni 2011, betreffende ‘Rapportage april 2011’ vermeldt dat het project Afval
loont niet expliciet is opgenomen in de begroting. In het document staat dat “op dit moment”
nog niet duidelijk is wat de afspraken zijn omtrent het doorbelasten van kosten tussen Avalex,
Ryck B.V. en gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Het document vermeldt dat de geboekte kosten tot en met april € 51.738 bedragen. Tevens is
onderstaand overzicht in het document vermeld.

Omschrijving Bedrag
Kosten tIm april €51.738
Geboekt in mel € 65.923
Geboektinjuni €93.919
Ontvangen facturen nog te boeken circa € 200.000
Totale kosten tot op heden € 411.579
Nog te ontvangen subsidie €150.000

In een e-mail van 12 september 2011 van Voskuilen aan Floor, Ruiter, Carpenter en Oosting
staat dat Voskuilen wil weten welke investeringen in de pilot Ryck gebruikt kunnen
worden in het reguliere bedrijfsproces. Tevens wil Voskuilen vernemen wat de kosten bedragen
voor het mogelijk ombouwen, opdat geanalyseerd kan worden hoeveel risico Avalex loopt over
de investeringen. In de e-mail staat dat Voskuilen een aantal aannames heeft gemaakt omdat hij
niet alle overeenkomsten (noch in concept) heeft ontvangen. Voskuilen meldt dat het risico
hiervan is dat mogelijk verkeerde aannames zijn gemaakt. Tevens merkt Voskuilen op dat ook
voor het toetsen van de begroting het risico bestaat dat er verkeerde bedragen in opgenomen zijn.
In de e-mail staat dat de overeenkomsten “hopelijk” antwoord geven op de vraag wie eigenaar is
van het concept Afval loont. In de e-mail staat:

“Gezien de uitkomst van de begroting en de huidige resultaten van Avalex is het ook
belangrtjk om te weten hoe de resultaten (geldt voor zowel positiefals negatief) van Ryck
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binnen Avalex verwerkt gaan worden. Dit is denk ik een belangrijk om binnen het MT
afgestemd te hebben en mogelijk ook het bestuur.”

In de MT-notulen van 12 september 2011 staat onder het kopje ‘Begroting Ryck’ dat Oosting
opmerkt dat het heel belangrijk is om in kaart te brengen hoe de afrekeningen plaatsvinden,
zodat Avalex een systeem voor kostenplaatsen, afrekenmodellen en factuurstromen kan
inrichten. In de notulen staat dat Floor voorstelt dat in kaart wordt gebracht wat de risico’ s van
de pilot zijn zodat aangetoond kan worden dat de risico’ s bij het afboeken van het project liggen.
In de actielij St van de notulen staat dat Oosting risico’ s met betrekking tot de begroting Ryck zal
inventariseren en kwantificeren. In de notulen staat dat Ruiter zorg draagt voor een beschrijving
van de procesafspraken over de financiële en logistieke kanten.

In een notitie van Oosting, gericht aan het MT, gedateerd op 12 september 2011 met het
onderwerp ‘Begroting Ryck’ en verstuurd per e-mail aan het MT op 12 september 2011, wordt
verwezen naar bovenstaande e-mail van Voskuilen. In de notitie staat:

“Door het ontbreken van ervaring in de markt (...) is het buitengewoon moeilijk om een
voorspelling te doen omtrent de hoeveelheden die in de periode van de pilot mogen worden
verwacht. In de begroting is daarom gewerkt met aannames omtrent verwachte hoeveelheden
en voor zover wij hebben kunnen beoordelen zijn deze aannames zo realistisch mogelk
ingeschat. De in de begroting opgenomen bedragen zijn voor een pilot voldoende
doorgerekend en geven een duidelijk beeld. De uitleentarieven van Avalex personeel (€20 ex
btw) zijn gebaseerd op een in het begin van het project gemaakte afspraak. We geven aan dat,
gegeven de kostenstructuur van Avalex, deze tarieven in een going concern situatie niet
kostendekkend zijn voor loonkosten van betrokken Avalex-personeel en ook geen bijdrage
leveren in de dekking van Avalex overhead. Dit aspect moet worden meegewogen bU de
overweging om na een succesvolle pilot het concept Ryck structureel een plek te geven in de
inzamelstructuur.

Het resultaat van de pilot is dus sterk afhankelijk van de mate waarin het concept aanslaat.
Daarmee is weinig oordeel te geven over het resultaat van de Ryck pilot-begroting. Het zou
theoretisch alle kanten op kunnen vallen. Bij een veel sterkere aanvoer dan verwacht zal winst
worden gemaakt. In een omgekeerde situatie wordt een exploitatieverlies geleden. Om die
reden is het goed om de risico ‘s goed in kaart te hebben.”

In de notitie staan de volgende risico’s vermeld.

“Er bestaat eenfinancieel risico. Dat risico openbaart zich als door te weinig aanvoer bij de
filialen onvoldoende omzet wordt gegenereerd waardoor vaste kosten niet worden gedekt. De
pilot eindigt dan met een verlies. Daarnaast kan niet nu at met zekerheid worden aangenomen
dat investeringen in activa met een normale levensduur langer dan 1 jaar in de Avalex balans
mogen worden geactiveerd. In de regel en volgens BBV is dit slechts toegestaan op het
moment dat en voor zolang de activa worden aangewend ten gunste van het eigen
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bedrijfsproces van Avalex. Een derdefinancieel risico openbaart zich als blzjkt, dat de door
Avalex gemaakte out ofpocket kosten niet afrekenbaar zijn met een andere partÜ dan Avalex.
Wanneer at deze risico ‘s zich tegelk openbaren, draagt Avalex op grond van de thans
beschikbare informatie eenflnancieet risico van minimaal circa €500.000 (gemaakte kosten
en investeringen) plus eventueel €200. 000 pilotverties.

Er bestaat een risico van onrechtmatigheid. Voor zover wij weten zijn er voor het project
Ryck geen kosten geraamd in de begroting van Avalex. Dit betekent dat Avatex onrechtmatig
handelt op dit punt. Ajhankelzjk van de vraag wat de rot wordt van de opgerichte Ryck BVJ in
relatie tot Avalex, speelt mogelijk ook een risico van onrechtmatigheid op het gebied van
aanbestedingswetgeving. Bif dit laatste vraagstuk moet ook de rol van Midwaste worden
betrokken.

Risico van administratieve onbeheersbaarheid. Accurate informatievoorziening en vooral de
kwaliteit van informatie is van cruciaal betang om na afloop van de pilot verantwoording te
kunnen afleggen. We denken dan aan afvalstoffenbalansen, verhandelde hoeveelheden,
gemaakte kosten en gerealiseerde opbrengsten, inclusief de allocatie daarvan. Het SAP
systeem vereist een nauwgezette vastlegging van afalstromen, orders, inkoopverplichtingen
en tarieven. Om dit goed te kunnen inregelen is informatie nodig en deze informatie staat tot
op heden nog niet op papier.”

Voor de beheersing van bovengenoemde risico’s vermeldt de notitie het volgende.
• “Duidelzjkheid verschaffen omtrent de relatie die er wet of niet is met het onlangs

opgerichte Ryck By. Net verschaffen van inzicht in de met Ryck BV gemaakte
contractuele afspraken, als die er zijn;

• Duidelijkheid verschaffen omtrent de geldstromen die at of niet zullen topen tussen
genoemde partijen Avalex, Midwaste, Ryck BV en Pijnacker-Nootdorp;

• Net inbrengen van een investeringsbegroting met risicoparagraaf in het Bestuur van
Avalex met de vraag om een goedkeuringsbesluit;

• Het inbrengen van de pitotbegroting in het Bestuur van Avalex met het verzoek om
goedkeuring, begeteid met een voorstel hoe een resultaat over Gemeenten zat worden
verdeeld c.q. in de balans kan worden verwerkt;

• Net vastleggen van de planning van afvalstromen, geldstromen, tarieven en betrokken
partijen en transparantie verschaffen in onderliggende contracten of gemaakte
afspraken.”
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8.10 Start pilot Ryck en gemaakte kosten/investeringen

In een aan ons overhandigd document genaamd 1e analyse Project Ryck (sep t/m nov)’,
gedateerd op 23 november 2011, opgesteld door J. Hakkert, versie 2.0 concept, staat ten aanzien
van de realisatie van de begroting Ryck onderstaand overzicht.

100

20-

38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10

week

Wij hebben het volgende overzicht van Lomeijer ontvangen inzake gemaakte kosten voor project
Ryck in 2010.

!iii iitrm
31- 10-2010 4.582,50 pilot Gaaf geld voor afval okt2OlO

31-11-2010 7.540,00 50% wzh. Pilot Gaaf geld voor afval nov
31-12-2010 6.597,50 wzh dec2010 project Gaaf geld voor afval

Totaal 2010 18.720,00
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Ten aanzien van 201150 hebben wij inzake project Ryck een overzicht ontvangen51 waarin de
volgende kosten (volgens de grootboekrekening) zijn opgenomen.
1TT1iT

Aanschaf inzamelmiddelen € 329.314,65

Adveskosten € 169.899,12

Bedrijfskleding € 4.647,80

BeeiIiging € 6.247,82

Catering & Kantine € 672,11

Correctie opslag risico € 552,52

Correctie opslag rwerk € 1.127,59

Correctie opslag winst € 552,52

Drukwerk € 3.911,00

Energiekosten € 2.393,38

Gemeente Belasting € 4.960,05

Huur € 10.688,79

ICT € 4.760,13

Tnhuurderden € 31.305,35

Kantoorbenociigdheden € 6.280,76

Onderhoud Bureaukosten € -

Onderhoud containers € 16.370,09

Onderhoud Huisstin € 193.594,44

Opbrengst rw brengstation € 134,87

Opbrengst erw oerlaad € -

Opsiag risico opsiag € 367,29

Opslag rw. kosten € -92,35

Opsiag winst opsiag € 367,29

Reclame/voorlichting € 12.923,55

Representatiekosten € 20.351,46

Resultaat pers progr 1,2 € -70.048,67

Resultaat trac progr 1,2 € -3.645,62

Resultaat Rijck € -

Schoonmaakkosten € 4.01 2,25

Studie&Coachkosten € 2.41 3,48

Telefoon-/intemet € 9.312,00

Tractieuren AaIex € 6.635,01

Transport- en lediging € -

Uitbesteed Werk € 11.643,18

Uren Aex € 68.428,75

Verw kosten brengstation € -703,49

Verw kstn oi1aad € -

Verwerkingskosten € -3.914,21

Verzekenngen huissting € 713,82

Eindtotaal € 846.176,73

50 Dit overzicht bevat kosten tot en met oktober 2011.
51 Per e-mail ontvangen van Lomeijer op l6januari 2012.
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8.11 Rapportage aan DB en AB over Ryck

In het document Rapportage Dagelijks Bestuur 201152, gedateerd op 16 september 2011 staat
onder het kopje ‘Bijzondere lasten’ dat in 2011 twee projecten een ‘incidenteel karakter’ hebben,
waaronder de pilot Ryck. De vermelde kosten voor Ryck bedragen € 265.000. De in het
document vermelde kosten voor Ryck in 2010 bedraagt €0.

In de derde kwartaalrapportage aan het DB van het bestuur van Avalex, gedateerd op 6 januari
2012, is het volgende opgenomen met betrekking tot de pilot Ryck:

“Kostenstijging Afr’al loont Het concept “Afval Loont” is in 2011 gestart. Het bedrag van
€751. 735 zUn alle gemaakte kosten omtrent het “Afval Loont”. Er zal in het vierde kwartaal
geInventariseerd worden, na een tussentijdse evaluatie, welke kosten in de exploitatie van de
jaarrekening opgenomen gaan worden en welke kosten geactiveerd zullen worden.”

Floor verklaart in wederhoor dat hem niet bekend is wat de uitkomst is van de hierboven
aangekondigde tussentijdse evaluatie.

“Kosten

Kostenstijging €Ryck 249.610

Ryck

Het project Ryck is in 2011 gestart. Tot en met september is per saldo € 751.735 uitgegeven
voor het project. Een deel van deze uitgaven heeft betrekking op duurzame
productiemiddelen. Van deze productiemiddelen is bepaald in welke mate activering mogelijk
is op grond van wet- en regelgeving. Te maken keuzes hierin zijn eveneens afhankelzjk van de
mate waarin de pilot in 2012 als bedrijfsactiviteit kan worden voortgezet. Onderstaande tabel
geeft de bedragen weer die volgens huidig inzicht zzjn geactiveerd en de kosten die ten laste
van het resultaat moeten worden gebracht indien het project niet zal worden voortgezet. De
eventuelefrictiekosten zijn in dit overzicht niet opgenomen.”

52 Betreffend document is op 28 september 2011 door Wijmans per e-mail aan het DB verstuurd.
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Onderstaand staat de kostenspecificatie ten aanzien van project Ryck zoals vermeld in de derde
kwartaalrapportage van het bestuur van Avalex, gedateerd op 6 januari 2012.

Person eels koste n

Bureaukosten

Huisvestingskosten

Ve rkoop koste n

Algemene kosten

______________

Overige kosten

lnzamelkosten €27,984

Beheerskosten €10.205

Kosten € 249.610

Onder de geactiveerde kosten is de aanschaf van perscontainers ad € 30 1.000 opgenomen.

In een aan ons in februari 2012 overhandigd intern overzicht met kosten en opbrengsten voor
Ryck tot en met december 2011 staat het volgende.

Bureaukosten € 11.248 € 16.430 € 27.678 € 5.591

Huisvestingskosten € 68.216 € 174.039 € 242.254 € 174.039

Verkoopkosten € 22.328 € 12.095 € 34.423 € 12.095

Algemene kosten € 183.0 29 € 183.029 € -

Overigekosten € 25.292 € 25.292 € -

Beheerskosten € 67.222 € 283.026 € 350.248 € 43.736

Kosten € 599.267 € 485.590 € 1.084.857 € 235.461

Verwerki ngsopbrengsten

0 pbrengs ten

Opbrengsten

In de hierna volgende analyse gaan wij nader in op de vergelijking tussen opgestelde begrotingen
en rapportage door het MT gerapporteerde kosten van de pilot Ryck.

€ 14.807

€5530

€ 16.855

€ 16.932

€154,899

€2397

€ 14.807

Exploitatiekosten Geactiveerde Ten laste van het resultaat

Omschrijving Ryck uitgaven Ryck Gedane uitgaven indien beeindiging pilot

€16,430 €21,960 €5.591
€ 186. 962 € 203.817 € 186.962

€ 15. 707 € 32.639 € 15.707
€154,899 €-

€2397

€27,984
€283026 €293,231 €43,736

€ 502.125 € 751.735 € 251.996

Personeelskosten € 221.931 € 221.931 ç

€ -20.853

€ -151.652

€ -172.505

€ -20.853

€

€

€

-151.652

€

€

-172.505

Totaal I € 426.762 J € 485.590 I € 9 12.352 € 235.461

€
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8.12 Analyse Ryck

Totstandkoming pilot Ryck
Floor heeft in najaar 2010 het idee van afvalinzameling vanuit een consumentenbenadering in
een korte memo bescbreven. In september 2010 heeft Floor samen met Van Rijn dit idee verder
uitgewerkt. Op 27 oktober 2010 tekent Floor namens Avalex met Van Rijn namens Court Lane
Consultants een overeenkomst inzake ‘Ryck’ voor bet schrijven van een business plan, bet
deelnemen in een projectvennootschap, het leiding geven aan een pilot en de rapportage hiervan.
Floor verklaart dat niet is vastgelegd dat Avalex eigenaar is van het concept Ryck.

Volgens Floor zijn geen afspraken gemaakt wie eigenaar is van bet concept Ryck.

Het MT heeft op 8 februari 2011 per e-mail een presentatie ontvangen over Ryck. Ruiter
verklaart dat betreffende presentatie ter informatie op 7 februari 2011 tij dens een vergadering
van de projectgroep Ryk is gepresenteerd. Wij hebben geen MT notulen aangetroffen waaruit
blijkt dat het MT goedkeuring heeft verleend voor de pilot Ryck. Ruiter verklaart dat bet MT
geen besluit over Ryck heeft genomen.

Op 28 maart 2011 wordt de opzet van de pilot Ryck aan het DB gepresenteerd. De pilot zal
plaatsvinden in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In de presentatie staat dat een stichting
‘Avalex / Afval Loont’ verantwoordelijk is voor de operationele kosten en de betaling van de
vergoeding aan burgers. In de presentatie staat dat de stichting en Avalex een
‘sublicentieovereenkomst’ en een overeenkomst ‘logistieke inzameling ‘achterkant” afsluiten.
Floor verklaart dat genoemde overeenkomsten niet zijn opgesteld.

De presentatie vermeldt dat het verwachte resultaat van de stichting nihil is en dat de stichting
geen financiële risico’s zal dragen. In de presentatie worden de volgende gevolgen en risico’s
voor Avalex benoemd:

• Begroting afgestemd met Peter Nieuwenhuizen en MT Avalex
• Percentages 33% en 54% gemiddelden over zes maanden!
• Subsidie aanvraag Wecycle €150.000 positief ontvangen
• Exploitatie vanaf maand vier-vijf positief
• Geen doorberekende logistieke kosten
• Extra afschrijving op investeringen inrichting bij stoppen
• Opbrengsten van de stromen(marktprijzen)?
• Percentage deelname
• Besparingen kosten reguliere inzameling?
• Opbrengsten vermeden verwerkingskosten lange termijn?
• Haalbaarheid logistiek filialen?
• Creëert arbeidsplaatsen (depots & inzameling)
• Gevolgen voor reguliere inzameling restafval bij doorgaan



Delóitte.

102/125
30 maart 2012
3113228740 / 2112

Dc presentatie aan het DB d.d. 28 maart 2011 verschilt op onderdelen van de presentatie die op
7 februari 2011 aan het MT is gepresenteerd. Twee van deze verschillen betreffen:

• In de presentatie aan het MT wordt verwezen naar de begroting die als bijiage bij de
presentatie is bijgevoegd. In de presentatie aan het DB staat weergegeven dat de
begroting is afgestemd met Nieuwenhuizen en MT Avalex;

• In de presentatie aan het DB is toegevoegd dat een subsidie aanvraag bij Wecycle voor
€150.000 positief is ontvangen.

Floor verklaart dat de ontwikkelingskosten van de pilot voor rekening van Avalex zijn. Aldus
Floor is bij de besluitvorming uiteengezet dat het risico van de pilot bij Avalex ligt. Floor
verklaart dat dit niet in de DB notulen is vermeld. Floor verklaart dat het DB besloten heeft de
pilot te starten maar dat dit niet goed is vastgelegd. Wij merken op dat in de DB notulen niet is
vermeld dat het DB een besluit inzake Ryck heeft genomen. In de notulen is wel vastgelegd dat
Jense heeft gesteld dat de kosten in de pilotfase voor de andere gemeenten ‘nul’ dienen te zijn.

Bij de start van de pilot in september 2011 is de voorgenomenjuridische vorm van de pilot
gewijzigd van een stichting in een B .V. Avalex participeert in de pilot niet in een
projectvennootschap. Uit de DB en/of AB notulen blijkt niet dat Ryck is besproken tijdens
vergaderingen na 28 maart 2011.

Begroting Ryck
In de presentatie aan het DB d.d. 28 maart 2011 staat dat de begroting is afgestemd met
Nieuwenhuizen en het MT Avalex. Aldus Ruiter zijn over de begrotingen en de tussentijdse
wijzigingen van de begrotingen geen besluiten genomen.

Op 18 maart 2011 zijn de vergaderstukken voor de DB vergadering d.d. 28 maart 2011 aan de
DB leden per e-mail verstuurd. Hierbij waren geen stukken inzake ‘Ryck’ bijgevoegd. Op 25
maart 2011 stuurt Van Rijn aan Floor een e-mail met een presentatie en begrotingen inzake
‘Ryck’ ten behoeve van de DB vergadering d.d. 28 maart 2011. Uit de notulen blijkt niet dat de
begrotingen inzake ‘Ryck’ zijn besproken in de DB vergadering van 28 maart 2011.

In bovengenoemde begrotingen is een voorlopig negatief resultaat van € 119.578 vermeld. In het
document is vermeld dat indien de pilot na zes maanden wordt gestaakt een geschat boekverlies
geleden zal worden van circa € 40.000.

In een memo d.d. 12 september 2011 gericht aan het MT heeft Oosting diverse risico’s
beschreven, waaronder financiële risico’s. Oosting schat in dat als a! de door hem genoemde
risico’s zich openbaren, Avelex een financieel risico loopt van minimaal circa € 500.000
(gemaakte kosten en investeringen) plus eventueel € 200.000 pilotverlies.
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Rapportage over kosten/investeringen
Een ‘Side letter’ gericht aan het MT van ‘Finance’, betreffende ‘Rapportage april 2011’,
gedateerd op 30 juni 2011 vermeldt dat de pilot niet expliciet is opgenomen in de begroting. Het
document vermeldt dat de geboekte kosten tot en met april € 51.738 bedragen en dat de geschatte
kosten tot juni 2011 € 411.579 bedragen. Volgens Floor is laatstgenoemd bedrag inclusief
investeringen.

Vergelijking van opgestelde begrotingen en rapportage over de realisatie van de pilot Ryck levert
het volgende overzicht op (in dit overzicht zijn opgenomen de begrotingen ten tijde van
behandeling in het DB en bij aanvang van de pilot en exploitatieoverzichten ten tijde van
aanvang van de pilot en halverwege per december 2011):

I 6 maanden 6 maanden Start 3 maanden I

lnkomsten

Opbrengsten 306.698 314.603 151.652 Opbrengsten
Af:Te betalen vergoedingen aan deelnemers 185.145 160.218

Licentievergoedi ng Afval loont (10% opslag) 18.515 16.022

Verschil opbrengsten en vergoedingen 103.038 138.364

Vermeden verwerkingskosten € 80,00 p/ton 59.884 53.783 20.853 Verwerkingsopbrengsten

Bijdrage gemeente Pij nacker-Nootdorp 25.000

Subsidies (Wecycle) 150.000

Totale inkomsten 162.922 367.147 172.505 Opbrengsten exploltatie

‘Jiteaven

Filialen, huur mci. toilet (5 stuks) 23.400 26.340 Huisvesting- en bureaukosten

Filialen, afschrijving inrichting en plaatsing 10.500 12.000 Huisvesting- en bureaukosten

Overige kosten filialen 27.000 Huisvesting- en burea ukosten

‘ubtotppl huisvesting- en bureaukosten 33.900 65.340 22.385 79.464 Huisvest,ng- en bureaukosten

Kieding 7.000 Personeelskosten

Logistiek 81.000 27.984 lnzamelkosten

Bemensing depots 171.600 171.600 14.807 221.931 Personeelskosten

ubtptaal personeels- en inzamelkosten 171.600 259.600 42.791 221.931 Personeelskosten

Managementkosten structureel coordinatoren 72.000 42.000 Algemene kosten

Ma nagement kosten PL i nd denteel 48.000 Al gemene kosten

Subtotaal manaEementkosten 72.000 90.000 154.899 183.029 Algemene kosten

Bespa ringen subsidies i nza meli ng kunststof/pa pier -75.000 -42.858

Ondergrondse containers en persen, afschrijvi ngen 28.920 10.205 67.222 Beheerskosten

PR en marketing 50.000 50.000 16.932 22.328 Verkoopkosten

Overige kosten 30.000 18.000 2.397 25.292 Overige kosten

Totale uitgaven 282.500 469.002 249.609 599.267

Exploitatie -119.578 -101.855 -249.609 -426.762

Hoewel de overzichten niet geheel vergelijkbaar zijn qua opbouw en bestanddelen, kan hieruit
wel het volgende worden afgeleid:

Begroting 28 Begroting 29 Exploitatie Exploitatie
maart 2011 september pilot sep pilot dec

Omschrijving begroting 2011 2011 2011 Omschrijving exploitatie
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• Volgens de begroting d.d. 28 maart 2011 een verwacht tekort van Ca. € 119.000 waarbij
nog geen rekening was gehouden met eventuele subsidiebaten (ad € 150.000) en volgens
de begroting d.d. 29 september een verwacht tekort van Ca. € 101.000 rekening houdend
met een subsidiebate ad € 150.000;

• Een kostenniveau dat halverwege de pilot al boven het begrote kostenniveau van de
gehele pilot ligt.

• De subsidie ad € 150.000 is in de begroting van 29 september 2011 volledig in
aanmerking genomen in het exploitatie resultaat, aihoewel een dee! van de subsidie
betrekking heeft op de geactiveerde kosten (w.o. inrichting depots ad € 120.000), die als
kostenluitgaven in de subsidie aanvraag zijn opgenomen.

Wij merken op dat het gehele bedrag van de subsidie ad € 150.000 in het exploitatie
opgenomen. Wij hebben geen onderzoek verricht over de juistheid van de verwerking van de
subsidieaanvraag in bovenstaande begrotingen.

In de financiële verordening GR is vastgelegd dat het DB het AB informeert over de realisatie
van de begroting van de GR over de eerste zes maanden van het lopende boekjaar door middel
van een tussentijdse rapportage. Op 28 september 2011 en op 6 januari 2012 is het DB
geInformeerd over het effect van de pilot Ryck op de exploitatie en investeringen van Avalex.
Wij hebben in de AB notulen van 2011 en in de DB notulen in de periode april 2011 — november
2011 geen specifieke vermeldingen aangetroffen inzake de pilot Ryck. In wederhoor verklaart
Floor hierover:

“Kiopt. Er zijn ook geen vergaderingen geweest, die zijn steeds door de voorzitter / het DB
afgeblazen.”

De reactie van het DB in wederhoor hierop:

“(..) deze vergaderingen zijn afgeblazen omdat er telkens grote problemen waren met de
jaarrekening die daardoor niet kon worden behandeld.”

Constructie Midwaste en aanbesteding
Floor verklaart dat aanbesteding voor de pilot Ryck niet noodzakelijk was wegens uniciteit en de
ontwikkeling van het concept. In een conceptnota voor de juridische structuur van Ryck wordt
voor de ‘omzeiling’ van aanbesteden voorgesteld lid te worden van Midwaste. In de nota staat
dat Avalex aandeelhouder van Ryck B.V. wordt. Floor verklaart dat Van Rijn Ryck B.V. in
volledig eigendom heeft.

Het MT en het DB hebben op respectievelijk 14 februari 2011 en 28 maart 2011 goedkeuring
verleend voor het lidmaatschap van Midwaste. Wijmans heeft ons per e-mail medegedeeld dat er
geen overeenkomsten tussen Midwaste en Avalex zijn ondertekend. Floor verklaart dat het DB
besluit inzake het lidmaatschap van Midwaste niet gekoppeld is aan een DB besluit inzake de
pilot Ryck. Floor verklaart dat Midwaste en de pilot Ryck alleen met elkaar verbonden zijn ten
aanzien van het aanbestedingstraj ect.
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9. Bevindingen mobiliteitsprogramma

9.1 Inleiding

Onderzoek naar het mobiliteitsprogramma is voortgevloeid uit het feit dat deze post naar voren is
gekomen bij de analyse van de tegenvallende resultaten over 2010 (onderzoeksvraag 5 en 6).

In dit hoofdstuk hebben wij onze bevindingen inzake het mobiliteitsprogramma vermeld. Het
mobiliteitsprogramma betreft het voorstel om het wagenpark van Avalex uit te besteden. Dit
voorstel is in 2009 in het DB aan de orde geweest. In 2010 hebben Avalex en Roteb Lease
inzake het mobiliteitsprogramma een raamovereenkomst ondertekend. Het mobiliteitscontract is
per 1 mei 2010 van kracht. Tn september 2011 heeft het bedrijf United Quality het
mobiliteitsprogramma geevalueerd en hierover een rapport uitgebracht.

In onderstaande paragrafen komt het volgende aan bod.

• Totstandkoming mobiliteitsprogramma (paragraaf 9.2)
• Inteme besluitvorming (paragraaf 9.3)
• Aanbesteding mobiliteitsprogramma (paragraaf 9.4)
• Begroting mobiliteit (paragraaf 9.5)
• Gemaakte kosten mobiliteit (paragraaf 9.6)
• Evaluatie mobiliteit (paragraaf 9.7)
• Analyse (paragraaf 9.8)

9.2 Totstandkoming mobiliteit

In zijn interview verklaart Floor dat er een aantal redenen was om voor het
mobiliteitsprogramma te kiezen. Aldus Floor was de continulteit van kennis en ervaring onder
werknemers van Avalex bij de inzet van voertuigen niet voldoende. Tevens verklaart Floor dat
mobiliteit niet behoort tot de core business van Avalex. Ook was volgens Floor de administratie
op voertuigniveau niet op orde. Floor verklaart verder dat destijds ongeveer 14 voertuigen op
korte termijn vervangen zouden moeten worden, waar een bedrag van € 2,5 miljoen aan
investeringskosten mee gemoeid zou zijn. Floor verklaart dat Avalex ook bij de aanschaf van
nieuwe voertuigen zichzelf verplicht deze voertuigen voor een periode van 10 jaar in te zetten.
Floor verklaart dat het zijn visie is dat in de toekomst juist een ander type voertuigen benodigd
zal zijn.

Wij merken op dat wij bovengenoemde uitgangspunten in ons onderzoek niet hebben
onderzocht.
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9.3 Interne besluitvorming

9.3.1 Voorstel mobiliteit bij DB vergadering 20 april 2009

Ten behoeve van een DB vergadering op 20 april 2009 zijn door Kruize de agendapunten en
bijbehorende stukken op 9 april 2009 per e-mail aan de DB-leden gestuurd. In het aan ons
overhandigde projectdossier hebben wij aangetroffen een voorstel voor de aanbesteding van de
‘mobiliteitsgarantie voertuigen’ van ‘de directie’ aan het DB, gedateerd op 8 april 2009.

In het document staat dat het voorstel de aanbesteding omvat van een gegarandeerde
voertuigcapaciteit met mobiliteitsgarantie. In het voorstel staat dat de aanbesteding de volgende
aanleidingen kent.
In 2008 is op verzoek van Avalex een onderzoek uitgevoerd door het adviesbureau United
Quality naar nieuwe inkoop-, onderhouds- en beheersystemen voor inzamelmiddelen.

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek waren:

• Op de reparatie- en onderhoudskosten van het wagenpark is een besparing mogelijk
van minimaal € 200.000 door het hanteren van marktconforme reparatietij den en
-tarieven;

• De diverse beheerstaken met betrekking tot. het wagenparkbeheer vinden versnipperd
door de organisatie plaats;

• De gemiddelde leeftijd van de voertuigen is hoog en bedraagt 6,5 jaar. Deze hoge
gemiddelde leeftij d vertaalt zich in een hogere onderhoudsbehoefte en een hogere
uitval van de voertuigen door storingen.

Belangrijkste aanbeveling uit dit onderzoek is om het onderhoud en de reparatie aan
voertuigen van Avalex uit te besteden, waarbij de aansturing en exploitatie door een
marktpartij verzorgd wordt. In het document staat dat voorwaarde is dat de werkplaats op eigen
locatie van Avalex gehandhaafd blijft. Deze werkwijze voorkomt een verhoging van de
stilstandkosten door heen en weer rijden naar het servicesteunpunt.

In het voorstel staat dat de Arbeidsinspectie ‘recentelijk’ een onderzoek heeft uitgevoerd naar de
uitlaatgasemissies van huisvuilauto’s. Het voorstel vermeldt dat Avalex 28 huisvuilauto’s heeft
die volgens het voorstel deels vervangen moeten worden op basis van eisen van de
Arbeidsinspectie.

Ook vermeldt het voorstel dat op basis van de meerjarenplanning tot en met 2009 er ‘in principe’
13 huisvuilauto’s vervangen moeten worden. In het voorstel staat dat hiervoor een
aanbestedingstraject gestart dient te worden.

In het voorstel is vermeld dat Avalex middels een Europese aanbestedingsprocedure de complete
mobiliteitsbehoefte kan aanbesteden, inclusief aanschaf, beheer en onderhoud. In het voorstel
staat dat in het verlengde van het advies van United Quality is gezocht naar een structurele
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oplossing voor het beheer en de exploitatie van het wagenpark van Avalex. In het voorstel
worden hierbij de volgende doelstellingen vermeld:

• “Het borgen van continulteit in de beschikbaarheid van inzamelvoertuigen;
• Vergroten van deflexibiliteit bij de keuze van in te zetten voertuigen;
• Verhoging van de duurzaamheid van het wagenpark;
• Besparing van minimaal € 200.000, = op reparatie- onderhoud- en beheerskosten;
• Focus op afvalinzameling i.p.v. voertuigbeheer.”

Verder staat in het voorstel dat de voordelen van de mobiliteitsgarantie zijn:

• ‘Ontzorging’ van de aanschaf, onderhoud en beheer van voertuigen;
• De garantie dat Avalex te alien tijde in de voertuigbehoefte wordt voorzien;
• Geen extra kosten voor externe inhuur als vervangend vervoer noodzakelijk is
• Door een vaste prijs per dag/weeklmaandljaar is een nauwkeurige budgettering mogelijk;
• Aanbesteding voor de aanschaf van nieuwe voertuigen is na het realiseren van de

aanbesteding niet noodzakeiijk.

In het voorstel wordt als nadeel van het mobiliteitsprogramma vermeld dat Avalex niet langer
eigenaar is van de voertuigen. In het voorstel staat dat in financiële zin geen nadelen zijn te
verwachten. Verder staat in het voorstel dat de exploitatierisico’ s voor de contractpartner zijn en
dat er voor onderhoud en reparaties een minimale besparing ad € 200.000 mogelijk is. In het
voorstel staat dat de vaste huurprijs ‘voorspelbaar lagere kosten’ garandeert.

9.3.2 DR vergadering 20 april 2009

In de DB notulen van 20 april 2009 (niet ondertekend53)staat inzake de aanbesteding van
mobiliteit dat er op jaarbasis € 450.000 wordt besteed aan inhuur van voertuigen. Voorts is
vermeld dat het mobiiiteitsprogramma een aanvullend voorstel is op het uitbesteden van het
onderhoud en reparatie van het wagenpark. De notulen vermelden dat het aangaan van de
samenwerking wordt gestart voor een periode van zes jaar.

In de notulen staat dat Floor meldt dat de insteek van het mobiliteitsprogramma niet is om
financieel “heel veel” te besparen. De notuien vermelden dat Floor meldt dat Avalex met het
mobiliteitscontract flexibeler om kan gaan met het wagenpark. In de notulen staat dat Floor

Wijmans heeft ons op 10 februari 2012 per e-mail medegedeeld dat Wijmans van betreffend document niet een
ondertekende versie heeft.
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hierbij wijst op het onderzoek van de Arbeidsinspectie “dat ertoe gaat leiden dat 29 van onze
voertuigen worden afgekeurd als werkplek

Voorts vermelden de notulen dat met het mobiliteitscontract de continuIteit in de bezetting van
het wagenpark gewaarborgd wordt.

De notulen vermelden dat Koning aangeeft dat zij zich “nauwelijks” kan voorstellen dat op
lange termijn het mobiliteitsprogramma financieel voordeliger is dan het in eigendom hebben
van kapitaalmiddelen. De notulen vermelden dat Koning niet instemt met het voorstel wegens
het “weggeven” van het eigendom.

In de notulen staat dat Oudhof aangeeft dat hij behoefte heeft aan een algemene en financiële
toelichting om het voorstel te kunnen beoordelen. In de notulen staat dat Oudhof meldt dat hij de
besparing ad € 47.000 van het mobiliteitsprogramma “mager” vindt, aangezien het extern
onderbrengen van onderhoud en reparatie reeds € 200.000 bespaarde.

De notulen vermelden dat Beimers vanwege de besparing van ruim € 240.000 voorstander is van
het mobiliteitsprogramma.

De notulen vermelden dat Floor een financieel voordeel bestempelt als een “prettige
bijkomstigheid”. In de notulen staat dat Oudhof gelooft dat Floor te zijner tijd gelijk krijgt maar
wil wel inzicht in wat het contract gaat kosten.

In de notulen staat dat Koning aangeeft dat de aanbesteding en de aanschaf van nieuwe
voertuigen tegen elkaar afgezet moeten worden. In de notulen staat dat Jense voorstelt om een e
mail te sturen waarin een financiële uiteenzetting van het mobiliteitsprogramma is opgenomen.
In de notulen staat dat, indien er meer toelichting nodig is er een extra overleg wordt ingepland.

De notulen vermelden dat het AB over het mobiliteitsprogramma geen besluit hoeft te nemen,
maar wel wordt geInformeerd. In AB notulen in periode mei 2009 — 2011 hebben wij geen
vermelding over het mobiliteitsprogramma aangetroffen.

Tn de notulen staat dat de afspraak is gemaakt dat Floor een financiële onderbouwing van het
mobiliteitscontract en een onderbouwing zonder mobiliteitscontract zal opstellen en dit per e
mail voor 11 mei 2009 zal sturen aan de DB-leden. In de notulen staat dat de DB-leden per e
mail uiterlijk 15 mei 2009 reageren. Verder vermelden de notulen: “In het aanvullende stuk
wordt de uitwerking 100% inhuur, 100% eigendom en defasering”.

Wij merken op dat het voorstel voor de aanbesteding van de ‘mobiliteitsgarantie voertuigen’ d.d. 8 april 2009
vermeldt 28 huisvuilauto’s niet voldoen aan de eisen van de Arbeidsinspectie.

Dit bedrag is aflcomstig uit de berekeningen die ten behoeve van de aanbesteding mobiliteit zijn opgesteld door
United Quality en zijn overgelegd aan de leden van het DB ter onderbouwing van de het voorstel.
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9.3.3 Aanvullende onderbouwing voorstel mobiliteit

In een aan ons overgelegd document genaamd Aanvulling op voorstel aan het DB, betreffende
Aanbesteding mobiliteitsgarantie voertuigen, d.d. 6 mei 2009, met als bijiage een onderbouwing
van de te realiseren besparing, staat:

“Het AB heeft in haar vergadering van 24 november 2008 besloten om het onderhoud en
reparaties aan het wagenpark van Avalex uit te besteden. Met deze uitbesteding kan een op
onderhoud en reparaties een structureelfinancieel voordeel behaald worden van Ca.
€200.000 per jaar. Uitgangspunt daarbij was, dat de voertuigen eigendom van Avalex blzjven
en Avalex ook het volledige risico van het bezit draagt. Een versnelde verjonging van het
wagenpark was op dat moment nog niet voorzien. Onderdeel van het besluit is om de
leverancier middels een aanbestedingsprocedure te selecteren en het advies van de
Ondernemingsraad van Avalex afte wachten. Het advies is aangehouden in verband met het
nu voorliggende voorstel.”

Verder staat in het document dat onderzoek van de Arbeidsinspectie Avalex “dwingt” tot het
versneld vervangen van voertuigen. Ook wordt vermeld dat het gewenst en noodzakelijk is om in
te spelen op innovatie. In het document staat dat innovatie bij eigen voertuigbezit niet goed
mogelijk is, omdat de af te stoten voertuigen niet op een andere wijze kurmen worden ingezet. In
het document staat dat met het mobiliteitscontract wel sprake is van flexibiliteit.

In een bijiage bij het document is een financiële vergelijking gemaakt van de ‘huidige’ situatie
met de gewenste situatie. In het document staat dat in de voorgestelde opzet wordt uitgegaan van
een flexibele inzet van de voertuigen met een maximum van 8 jaar. In het document staat dat
hierdoor de kosten van onderhoud, reparatie en revisie lager kunnen worden opgebouwd. In de
bijiage van het document is vermeld dat de ‘huidige’ kosten van het wagenpark (“exciusief
brandstofen toerekening overhead”) gemiddeld € 229 per dag bedragen. De vermelde totaal
begrote kosten exploitatie voertuigen 2008 bedragen € 2.919.591.

Voorts is vermeld dat bij volledig uitbesteden de gemiddelde kostprijs per voertuig per dag ca.
€ 175 bedraagt. In het document staat dat deze kostprijs overeenkomt met de leasebedragen die
bij open calculatie worden gehanteerd bij soortgelijke voertuigen. In het document staat dat de
toeslag voor vervangend vervoer op basis van cijfers van Roteb Lease geraamd wordt op € 15
per voertuig per dag. Het document vermeldt dat het inzetten van 51 voertuigen een opslag van
€ 190.000 per jaar betekent. In het document staat dat hiervoor gemiddeld 3,5 voertuigen als
vervanging kunnen worden ingezet en dat dit een “zeer ruime marge” is. De vermelde totaal
begrote kosten exploitatie voertuigen bij outsourcing bedragen € 2.226.631. In het document
staat dat de totaal maximaal te behalen besparing € 501.710 per jaar bedraagt.

In het document is een derde variant beschreven, zijnde het uitbesteden van het wagenpark met
behoud van de ‘huidige’ werkplaats waarbij alle onderhoud en reparatie in de huidige werkplaats
van Avalex wordt uitgevoerd. In het document staat dat hierdoor sprake is van onderbezetting:
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het aantal van 51 voertuigen is te laag voor een zelfstandige werkplaats en leidt dus tot extra
kosten. Tevens is vermeld dat in deze variant een toeslag wordt gehanteerd van € 255.000. De
vermelde verwachte kosten bedragen € 210 per dag. De in de bijiage vermelde mogelijke
besparing bedraagt € 246.7 10 per jaar.

Het bovengenoemde voorstel is op 6 mei 2009 per e-mail door Floor aan de DB-leden verstuurd.

9.3.4 Reacties DB leden op aanvullende onderbouwing

Op 7 mei 2009 heeft Jense een e-mail gestuurd aan Floor waarin hij akkoord gaat met het
voorstel.

Op 12 mei 2009 heeft Koning een e-mail gestuurd aan Floor waarin staat:

“Het spijt me te moeten zeggen dat ik aisnog vragen onbeantwoord heb. En dus geen goed
gevoel bij het voorstel “.

In de e-mail staat verder dat in het voorstel van Floor in de vergelijking tussen de kosten van de
vuilniswagens per dag in eigen bezit en via outsourcing geen kapitaalslasten(uitgangspunten),
rente en afschrijving op de wagens zijn genoemd.

Koning vermeldt tevens in de e-mail dat zij van mening is dat Avalex als overheidsorganisatie
kapitaalsmiddelen in eigen bezit horen te hebben. Voorts meldt Koning te betwijfelen of
financieel voordeel behaald kan worden met het mobiliteitsprogramma. Koning meldt dat zij
zich niet kan voorstellen hoe een externe marktpartij voor lagere kosten leningen kan afsluiten
terwiji een marktpartij doorgaans wel hogere loonkosten heeft.

Tevens meldt Koning dat in het voorstel een “gefaseerde ingroei” wordt beschreven, maar dat
dit niet is opgenomen in de berekening. Tevens meldt Koning dat de berekening uitgaat van een
8-jarige overeenkomst, terwiji in het voorstel zeif wordt uitgegaan van een overeenkomst voor
een periode van 6 jaar. Ook meldt Koning dat de berekening waarin de werkplaats wordt
behouden en alleen de voertuigen worden uitbesteed nieuw is ten opzichte van aangeleverde
stukken in de DB vergadering. Koning meldt dat deze variant niet is voorgelegd in de DB
vergadering.

Op 15 mei 2009 heeft Van Dijk een e-mail aan Floor gestuurd waarin staat dat hij in de DB
vergadering reeds heeft ingestemd met het voorstel. In de e-mail is vermeld:

“Met het voorliggende voorstel wordt niet alleen eenjinancieel voordeel behaald. De
toelichting met bijiage is daar duidelijk in. Wat ik wel zo belangrijk vind is dat de continuiteit
enflexibiliteit van Avalex beter geborgd zijn met de uilvoering van dit voorstel. Tevens
kunnen wlj beter inspelen op de iedere keer weer nieuwe eisen van de arbeidsinspectie.”
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Tevens meldt Van Dijk in de e-mail dat hij hoopt dat bij de ‘volgende’ DB vergadering een
definitief besluit genomen kan worden.

Eveneens op 15 mei 2009 stuurt Floor per e-mail een reactie aan Van Dijk waarin Floor Van
Dijk verzoekt om een gewijzigde mail te sturen omdat “we in het DB hebben afgesproken dat er
geen definitiefbesluit meer genomen hoeft [tel worden”.

Op 17 mei 2009 stuurt Van Dijk een e-mail aan Floor waarin staat:

“Dank voor de heldere onderbouwing van de ‘Mobiliteitsgarantie Voertuigen “. Tijdens de
DB vergadering had ik al ingestemd maar toch nog even een korte reactie. Met het
voorliggende voorstel wordt niet alleen eenfinancieel voordeel behaald. De toelichting met
bijiage is daar duidelijk in. Wat ik wet zo belangrijk vind is dat de continulteit enflexibiliteit
van Avalex beter geborgd zUn met de uitvoering van dit voorstel. Tevens kunnen wij beter
inspelen op de iedere keer weer nieuwe eisen van de arbeidsinspectie.”

Op iS mei stuurt Koning een e-mail aan de DB-leden waarin staat dat zij betwijfelt of financieel
voordeel behaald kan worden met het mobiliteitscontract. Tevens staat in de e-mail:

“Een markconsultatie van de verschillende varianten A. alleen werkplaats outsourcen of B.
werkplaats en wagens outsourcen wit ik echter niet tegen houden. MU ltjkt het persoonlijk niet
nodig om het starten daarvan te laten wachten op een volgende DB vergadering onder de
voorwaarde dat er dan nog gekozen kan worden uit de varianten.”

Op 15 mei 2009 heeft Floor een e-mail gestuurd aan de DB-leden. De e-mail is gericht aan
Koning. In de e-mail staat dat Koning in de e-mail van 12 mei 2009 heeft aangegeven principieel
tegen het voorstel te zijn en dat Koning twijfels heeft over de vraag of Avalex financieel
voordeel kan halen met het mobiliteitscontract. Floor vermeldt:

“1k vind het erg teleurstellend datjij twzjfelt aan deflnanciele haalbaarheid. Als dat een reëel
risico zou zijn, zou ik een dergelijk voorstel nooit aan het DB voorleggen. 1k heb met de
nadere onderbouwing gepoogd een antwoord te geven op de vragen van Nico Oudhof
Kennelijk gajzj ervan uit dat geen rekening is gehouden met de rentecomponent en de
loonkosten. In de berekeningen zijn alle kostencomponenten verdisconteerd, dus ook rente en
afschrtjving en de vergelijking van loonkosten. Het gaat daarbzj niet zozeer over de vraag of
de medewerkers meer of minder verdienen, maar veel meer hoe efficient en effectiefdergelijke
organisaties hun processen hebben ingericht. Zij kunnen dat gewoon goedkoper dan Avalex.”

Voorts staat in de e-mail dat de gemaakte afspraak in het ‘laatste’ DB betekent dat DB-leden tot
uiterlijk 15 mei 2009 gelegenheid hebben om ‘aisnog’ met het voorstel in te stemmen. Tevens
staat in de e-mail dat niet-reageren voor 15 mei 2009 betekent dat wordt ingestemd met het
voorstel. Floor vermeldt dat Eppe [Deloitte: Beimers], Dick [Deloitte: Jense] en Marc [Deloitte:
Van DijkJ in de vergadering van 20 april 2009 hebben aangegeven vóór het voorstel te stemmen.
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In de e-mail staat dat Jense en Van Dijk dit per e-mail hebben bevestigd. Floor vermeldt dat in
het geval een meerderheid voor stemt, aan de ondernemingsraad ‘volgende week’ een
adviesaanvraag zal worden gestuurd.

Op 18 mei 2009 stuurt Floor een e-mail aan de DB-leden waarin staat dat Floor de volgende
reacties van DB-leden heeft ontvangen.

• Koning (per e-mail)
• Jense (per e-mail)
• Van Dijk (per e-mail)
• Oudhof (telefonisch)56
• Beimers heeft in de vergadering van 20 april 2009 aangegeven vóór het voorstel te zijn.

Floor meldt dat vier leden van het DB hebben ingestemd met het voorstel en één tegen. In de e
mail staat dat conform de gemaakte afspraak in het DB van 20 april 2009, Floor ‘de procedure’
zal starten, beginnend met de adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad.

Floor meldt in de e-mail dat hij het DB heeft overtuigd ten aanzien van het niet-investeren in “de
14 voertuigen”57en het gebrek aan kennis voor het toepassen van onderhoud op desbetreffende
voertuigen. Tevens meldt Floor dat hij heeft gewezen op het gebrek aan een adequate
administratie van de inzet van voertuigen. Floor meldt dat hiermee voldoende argumenten zijn
om te kiezen voor het mobiliteitscontract. Floor meldt dat het financiële aspect in de
besluitvorming is meegewogen. In de e-mail staat: “Het behoorde tot de mogelijkheden dat het
mobiliteitsprogramma een besparing zou opleveren, maar dat is niet de belangrzjkste weegfactor
geweest. De voornaamste reden om het mobiliteitsprogramma te starten isfiexibiliteit in de inzet
van voertuigen.”

9.3.5 Vermeldingen inzake mobiliteit in DB na 18 mci 2009

In de DB notulen d.d. 18 januari 2010 staat dat Floor de bestuursleden zal informeren over de
voortgang en de resultaten van het aanbiedingstraject.

In een aan ons overgelegde voortgangsrapportage aan het DB, d.d. 22 maart 2010 staat dat Floor
aangeeft dat naar verwachting in de eerste week van mei 2010 het mobiliteitscontract getekend
wordt.

56 Oudhof meldt in wederhoor dat hij dit niet uitsluit, maar zich dat niet kan herinneren

Wij merken op dat in het voorstel aan het DB d.d. 8 april 2009 een aantal van 13 te vervangen huisvuilauto’s is
vermeld.
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9.4 Aanbesteding mobiliteit

Floor verklaart dat Avalex United Quality heeft ingeschakeld om te onderzoeken wat flexibelere
mogelijkheden waren voor de inzet van de voertuigbehoefte van Avalex. Floor verklaart dat twee
medewerkers van United Quality voorheen bij Roteb Lease hebben gewerkt. Aldus Floor heeft
United Quality hierdoor de benodigde kennis om de inschrijvingen voor het
mobiliteitsprogramma goed te kunnen beoordelen.

Ten aanzien van de aanbesteding in het mobiliteitsprogramma hebben wij de volgende relevante
documenten aangetroffen.

Een statusrapportage beoordeling Inschrijvingen Selectieleidraad opgemaakt door United
Quality, inzake ‘Aanbesteding Mobiliteit (Jnzamel)voertuigen Avalex’, d.d. 15 september 2009.
In het document is vermeld dat op 11 september 2009 zes inschrijvingen zijn ingediend, waarvan
één partij niet voldoet aan de minimumeisen.

In een memo van United Quality, d.d. 11 januari 2010, gericht aan de MT-leden van Avalex,
staat op welke wijze United Quality de inschrijvingen zal beoordelen.

Een document genaamd ‘Scorematrix Avalex Mobiliteit’, gedateerd op 20 januari 2010,
vermeldt de eindbeoordelingen ten aanzien van de inschrijvingen. In dit document staat dat de
inschrijvers op vijf onderdelen zijn beoordeeld, te weten Prijs, Wensen mobiliteitsgarantie,
Wensen ovemame wagenpark, Wensen exploitatie werkplaats, Wensen managementinformatie.
De score van Roteb Lease is in totaal 92,50 en daarmee de hoogste score. Het inschrijfbedrag
van Roteb Lease bedraagt € 2.356.792.

Een brief van Avalex aan Roteb Lease d.d. 27 januari 2010 vermeldt dat Avalex voornemens is
de aanbesteding Mobiliteit aan Roteb Lease te gunnen.

Een raamovereenkomst (met bijbehorende Service Level Agreement, Nadere overeenkomst huur
werkplaats, Nadere overeenkomst detachering) tussen Avalex en Roteb Lease, gedateerd op 10
mei 2010, is ondertekend door Floor namens Avalex en door Witvliet namens Roteb Lease op 10
mei 2010, waarin is vermeld dat Roteb Lease voorziet in de mobiliteitsbehoefte van Avalex en
dat Roteb Lease bet bestaande wagenparken en het beheer hiervan van Avalex heeft
overgenomen. De vermelde contractsduur loopt van 1 mei 2010 tot en met 30 april 2016.

Floor verklaart dat Roteb Lease is geselecteerd wegens hoofdzakelijk de begrote kosten en
flexibiliteit die in de inschrijving van Roteb Lease waren opgenomen.
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9.5 Begroting

In paragraaf 2.3 hebben wij de financiële onderbouwing zoals overgelegd aan het DB vermeld.
Wij hebben van Avalex tevens een bestand ontvangen genaamd ‘Analyse contract Mobiliteit’ dat
het volgende vermeldt.

Op de tab ‘Berekening United Quality’ staat onder het kopje ‘Huidige kosten exploitatie
wagenpark exciusief brandstof’ de kosten voor het wagenpark in 2008:

Omschrijving Kosten
Totale voertuigkosten per jaar exciusief brandstof 1.841.134
Huisvestingen inrichting 55.605
Contributies en abonnementen 28.695
Overige kosten werkplaats 79.891
Afschrijvi ng i nve ntaris we rkpl aats 5.179
Klein gereedschap 6.319
Klein materiaal 43.125
inhuurvoertuigen extern 441.979
Team inzamelmiddelen en inkoop 142.164
Loonkosten 210.000
Overhead 65.500
Totale kosten exploitatie voertuigen 2008 excl. brandstof 2.919.591

Aantal voertuigen HAW, KPWen OPW 51
Aantal werkbare dagen per jaar 250
Huidige gemiddelde prijs per voertuig perdag 229

In het overzicht is vermeld dat in de begroting niet zijn meegerekend reis- en stilstandkosten bij
onderhoud en reparatie voor uitbesteed werk. Tevens is vermeld dat op basis van het rapport
HOnderzoek en implementatie van nieuwe inkoop-, onderhouds— en beheerssystemen voor de
inzamelmiddelen” deze kosten zijn berekend op ca. € 100.000.
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Op de tab ‘Berekening United Quality’ staat onder het kopje ‘Berekende kosten exploitatie
wagenpark exciusief brandstof bij outsourcing zonder werkplaats op eigen locatie’:

Totale berekende kosten exploitatie voertuigen bij outsourcing 2.226.631
Gemiddelde prijs per voertuig per dag bij outsourcing (op basis

175
van_open_calculatie,_tooptijd_8_jaar)

Aanname kosten mobiliteitsgarantie (vervangend vervoer per
10

d ag)

Gemiddelde prijs per voertuig per dag bij outsourcing mcI.
185

mobiliteitsgarantie
Verschilperdag 44
Mogelijke besparing per jaar 565.460
Mogelijke besparing proce ntueel 19,37%

Wij merken op dat in de aan het DB voorgelegde financiële onderbouwing van het
mobiliteitscontract de gemiddelde prijs per voertuig bij outsourcing een bedrag van € 190 betrof.
Hierdoor bedraagt in desbetreffende begroting de mogelijke besparing € 501.710.

Op de tab ‘Berekening United Quality’ staat onder het kopje ‘Berekende kosten exploitatie
wagenpark exciusief brandstof bij outsourcing met behoud van werkplaats op locatie’:

Totale berekende kosten exploitatie voertuigen bij outsourcing
2 226 631

met behoud van werkplaats op locatie
Gemiddelde prijs per voertuig perdag bij outsourcing (op basis

175
van_open_calculatie,_Iooptijd_8_aar)

Aanname kosten mobiliteitsgarantie (vervangend vervoer per
10

d ag)

Aanname extra doorbelaste kosten door leverancier door
25

exploitatie_werkplaats Avalex op_locatie

Gemiddelde prijs per voertuig perdag bij outsourcing mcI.
210

mobiliteitsgarantie

Verschilperdag 19
Mogelijke besparing perjaar 246.710
Mogelijke besparing procentueel 8,45%

In paragraaf 9.8 gaan wij in op de begrotingen zoals gepresenteerd aan het DB versus de
realisatie.
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9.6 Gemaakte kosten

In het aan ons overhandigde document genaamd ‘Analyse contract Mobiliteit’58staat op de tab
‘Overzicht tbv DB’ onder het kopje ‘Overzicht vervoerskosten’ onderstaande tabel. Dc tabel is
opgesteld door de afdeling Reporting van Avalex in het derde kwartaal van 2011 en toont de
kosten voor het mobiliteitsprogramma in de periode 2009-20 1 De begrotingen zoals vermeld
in paragraaf 9.5 zijn gebruikt voor de berekeningen in de kolommen ‘2010 begroot zonder
mobiliteit’ en ‘2010 begroot met mobiliteit’.

Omschrijving kosten 2010 begroot
2010 begroot

(bedragen *1000) 2009 zonder
met mobiliteit

2010 2011
mobiliteit

Werkplaats 409 345 -83 206
Overige Kosten 1 1
Administratiekosten 66
Kosten contractbeheerder 41 66
Kostenbespari ng administratie -8 -19
Totale kosten per jaar (exci. brandstof) 2.446 2.920 2.736 3.019 2.932
% t.o.v. 2009 0% 19% 12% 23% 20%

Floor verklaart dat dit overzicht enkel kosten vermeld en niet de begrote en gerealiseerde inzet
van voertuigen. Aldus Floor kan hierdoor geen analyse gemaakt worden en gaat het
“uiteindelijk” om de kosten per dag.

In paragraaf 9.8 gaan wij in op bovenstaand overzicht waaronder een analyse van de kosten per
dag.

58 wj hebben betreffend overzicht ontvangen van Lomeijer op l7januari 2012. Lomeijer heeft ons per e-mail
geInformeerd dat betreffende overzichten zijn opgesteld in augustus/september 2011 en dat de cijfers zijn gebaseerd
op de halfjaarcijfers van 2011 en nog niet vastgestelde cijfers van 2010. Lomeijer heeft ons in betreffende e-mail
medegedeeld dat de analyse niet door het bestuur van Avalex is behandeld.

Wij merken op dat genoemde cijfers in deze tabel deels zijn gebaseerd op aannames c.q. inschattingen in de jaren
2010 en 2011 en tevens geextrapoleerde cijfers bevatten. Tevens wijzen wij er op dat het mobiliteitsprogramma per
I mei 2010 van kracht is. Aan ons is medegedeeld dat de analyse is opgesteld in september 2011, waarbij gebruik is
gemaakt van halfjaarcijfers van 2011 en nog niet vastgestelde cijfers van 2010.

Ve rvoe rs koste n 2.036 2.510 2.819 2.778 2.884
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9.7 Evaluatie mobiliteit

Voor de evaluatie van het mobiliteitsprogramma heeft United Quality in opdracht van Avalex
een onderzoek uitgevoerd. In het conceptdocument6°Evaluatie Mobiliteit Avalex, gedateerd op
28 september 2011, opgesteld door United Quality61,staat dat “op dit moment” bij Avalex het
gevoel leeft dat het mobiliteitsprogramma erg kostbaar is en dat Avalex meer kosten heeft dan
oorspronkelijk begroot.

In wederhoor verklaart Floor dat het concept Evaluatie Mobiliteit binnen Avalex is overhandigd
aan Oosting en Floor zeif. Floor verklaart dat het ook als concept is gestuurd aan het DB en aan
het eigenarenoverleg. Floor verklaart dat is afgesproken dat onder verantwoordelijkheid van
Oosting het rapport definitief gemaakt zou worden. Floor verklaart dat het rapport van United
Quality nog niet definitief is.

In het document staat dat de doelstelling van de evaluatie is om antwoord te geven op de
volgende vragen:

• Hoe verhouden de kosten zich ten opzichte van de begroting?
• Wat zijn de oorzaken van de eventuele afwijkingen?
• Wordt er een invulling gegeven aan de doelstellingen?
• Welke aanbevelingen zijn er?

Kosten mobiliteitsprogramma ten opzichte van begroting

Het document vermeldt dat voorafgaand aan de aanbesteding een financiële onderbouwing is
opgesteld voor het mobiliteitsprogramma en dat dit is goedgekeurd door het MT van Avalex. In
het document staat dat in de financiële onderbouwing stond dat het mobiliteitsprogramma ca.
€ 2,8 miljoen zou kosten.

Tevens is in het document vermeld dat ten behoeve van de aanbesteding door de afdeling
Inzameling van Avalex een zogenoemde basisvoertuigbehoefte is gedefinieerd waarin is
opgenomen wat het aantal benodigde voertuigen per dag per voertuigsoort is. Naast de
basisvoertuigbehoefte is tevens een schatting gemaakt van benodigde ‘extra inzet’ van
voertuigen (structureel dan we! incidentee!).

60 Wijmans heeft ons medegedeeld dat het document niet in het DB of MT is besproken. Wijmans heeft ons
medegedeeld dat een nieuwe versie in voorbereiding is door Oosting in samenwerking met United Quality.
61 Het document heeft de vermelde status ‘Ter bespreking met de opdrachtgever’. Wij hebben in de aan ons
overhandigde dossiers geen versiagen of notulen aangetroffen waarin is vermeld dat desbetreffende evaluatie in MT
of DB vergaderingen aan de orde is gekomen of is uitgebracht aan het MT of DB. Floor verklaart dat betreffend
document niet is besproken tij dens MT of DB vergaderingen.
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In het document is vermeld dat in de evaluatie van het mobiliteitsprogramma het volgende niet is
meegerekend: opbrengsten uit verhuur- en servicekosten voor de werkplaats ad € 70.000 per jaar
en de loonkosten binnen Avalex voor mobiliteit.

Het document vermeldt dat de absolute kosten voor het mobiliteitsprogramma in 2010 en 2011
circa € 2,9 miljoen waren, maar dat het aantal inzetdagen is toegenomen en de kostprijs met circa
9% is afgenomen ten opzichte van het uitgangspunt van € 220 per dag. In het document staat dat
deze kosten een realistisch uitgangspunt waren in het besluitvormingstraject.

In het document staat dat uit SAP blijkt dat de werkelijke kosten voor mobiliteit in de periode 1
mei 2010 tot en met 31 december 2010 € 379.0 19 hoger zijn dan begroot en dat de werkelijke
kosten hiermee 24% hoger zijn dan de kosten zoals begroot in het inschrijfbedrag van Roteb
Lease. Het document vermeldt dat dit is veroorzaakt doordat in desbetreffende periode voor een
bedrag van € 294.007 meer voertuigen zijn ingezet dan begroot. Tevens vermeldt het document
dat de kostenpost ‘vermijdbare kosten’62 € 85.012 bedroeg. In het document staat dat de inzet
van voertuigen in 2010 gemiddeld €200 per dag heeft gekost.

Tevens vermeldt het document dat de werkelijke kosten in de periode ij anuari 2011 tot en met 1
augustus 2011 € 363.247 hoger is dan begroot en dat dit 23% hoger is dan zoals begroot in het
inschrijfbedrag63.Het document vermeldt dat de oorzaak hiervoor is dat in desbetreffende
periode voor een bedrag ad € 279.766 meer voertuigen zijn ingezet dan begroot. Tevens
vermeldt het document dat de kostenpost ‘vermijdbare kosten’ € 83 .481 bedroeg. In het
document staat dat de voertuigeninzet in 2011 gemiddeld € 205 bedroeg.

Oorzaken kostenstijging mobiliteitsprogramma
In de evaluatie van United Quality staat dat de gestegen voertuigenbehoefte “mogelijk” is
veroorzaakt door een hoger aantal verzoeken voor afvalinzameling van gemeenten.

In de evaluatie staat tevens dat de gestegen kosten in het mobiliteitsprogramma zijn veroorzaakt
doordat voertuigen conform de vastgestelde basisbehoefte zijn aangeboden voor afvalinzameling
maar feitelijk niet zijn ingezet. In het document staat dat Avalex deze aangeboden voertuigen
wel dient te vergoeden.

In het document staat dat een groot deel van deze kosten is veroorzaakt door twee huisvuilauto’s
op aardgas die door Roteb Lease worden aangeboden, maar door Avalex niet worden ingezet.
Het document vermeldt dat de kosten hiervoor in 2010 circa € 64.000 (over 291 dagen)
bedroegen en in 2011 circa € 75.000 (over 341 dagen). In het document staat dat voor de
vervanging van bovengenoemde huisvuilauto’s minimaal dezelfde bedragen zijn besteed voor

62 In het document worden vermijdbare kosten gedefinieerd als kosten voor eigen risico bij schade, boetes,
doorbelaste reparaties en onderhoud.
63 Geextrapoleerd is dit een bedrag van € 622.709 voor 2011.



Deloitte.

119/125
30 maart 2012
3113228740/2112

‘extra inzet’ van vervangende huisvuilauto’s. In het document is niet vermeld waarom de
huisvuilauto’ s op aardgas niet zijn ingezet.

Het document vermeldt dat een besparing mogelijk is van 23% ten opzichte van het
kostenniveau ad € 2,9 miljoen. De vermelde besparingen zijn:

• Het optimaliseren van de werkelijke inzet van de voertuigen ten opzichte van de basis
voertuigbehoefte

• Het beperken van extra inzet van voertuigen
• Jnzet van huisvuilauto’s op aardgas
• Het minimaliseren van de vermijdbare kosten

In het document staat dat verbeteringen mogelijk zijn bij de doelstellingen voor optimalisatie van
het wagenpark en structurele kostenbesparingen. Het document vermeldt dat door verdere
optimalisatie van het wagenpark een deel van de mogelijke kostenbesparing zal worden
gerealiseerd.

Doelstellingen mobiliteitsprogramma
In de evaluatie van United Quality staat dat is gebleken dat het mobiliteitsprogramma een
“goede keuze” is geweest ten opzichte van exploitatie van het wagenpark en werkplaats in eigen
beheer, omdat:

• 5 van de 7 geformuleerde doelstellingen zijn gerealiseerd;
• de gemiddelde kosten per dag ca. 9% lager zijn dan de kosten per dag bij exploitatie van

het wagenpark en werkplaats in eigen beheer.

Aanbevelingen United Quality
In het document zijn de volgende “belangrijkste” aanbevelingen vermeld:

• Onderzoek of er meer inzet is gevraagd vanuit de gemeenten;
• Optimaliseer de basis voertuigbehoefte. Voer hiertoe een doelmatigheidsscan van het

wagenpark uit;
• Zet de huisvuilauto ‘s op aardgas zo spoedig mogelijk in;
• Zet een schadepreventiesysteem en een voertuiginstructieprogramma op;
• Maak actiefgebruik van de template “Mobiliteit”. De template biedt nauwkeurig inzicht

in de ontwikkeling van de inzet van het wagenpark en de kosten;
• Maak optimaal gebruik van de kennis en ervaring van de medewerker beheer

Inzamelmiddelen;
• Betrek Roteb Lease bij het optimaliseren van de aandachtspunten;
• Zorg voor nauwkeurig contactmanagement, al dan niet uitbesteed.
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Verkiaringen Floor over kosten mobiliteitsprogramma
Floor verklaart dat de kosten voor de voertuigeninzet per dagdeel lager zijn geworden. Floor
verklaart dat de reden voor de absolute kostenstijging van het mobiliteitsprogramma in 2010 is
gelegen in de toegenomen vragen van gemeenten voor incidentele of verhoogde structurele inzet
van voertuigen. Floor verklaart dat ook zonder het mobiliteitsprogramma een kostenstijging had
plaatsgevonden.

Floor verklaart dat door ‘het niet goed begroten’ en op basis van het accountantsrapport64
[Deloitte: conceptjaarverslag] het beeld is ontstaan dat de kosten van het mobiliteitsprogramma
zijn gestegen.
Floor verklaart ten aanzien van de kosten van mobiliteit dat hij heeft waargenomen dat de
begroting 2010 alleen betrekking heeft op de inzamelvoertuigen en geen betrekking heeft op
transportvoertuigen. Floor verklaart dat de transportvoertuigen niet zijn begroot als
mobiliteitskosten. Aldus Floor is dit een verklaring waarom de kosten voor mobiliteit in 2010 zo
laag begroot zijn. Floor verklaart dat deze kosten in een andere rubriek in de begroting staan.
Aldus Floor zijn deze kosten in de begroting opgenomen onder het programma
afvalbrengstations, maar dan als onderdeel van de verwerkingskosten.

Wij merken op dat het conceptjaarverslag 2010 d.d. 30 november 2011 vermeldt dat in 2010 in
de afvalinzameling meer tonnen afval zijn ‘overgeslagen’. Het aantal tonnages is niet vermeld.

Het document vermeldt in de paragraaf Aanvullende dienstverlening, onder het kopje Personeel
en materieel, dat de kosten voor het inzamelen van plastic verpakkingsafval voor 2010 niet
waren begroot. In het document staat dat eind 2009 de inzameling hiervan is gestart met een
omvang van 3 voertuigen per dag, gedurende 6 dagen per week. Het document vermeldt dat de
werkelijke kosten worden verrekend met de deelnemende gemeenten. In het document staat dat
de kosten voor personeel en materieel voor aanvullende dienstverlening in 2010 € 792.000
bedroegen. De begrote kosten in 2010 hiervoor waren € 213.000.

Floor verklaart dat de toegenomen vraag van gemeenten voor de inzet van voertuigen voor
afvalinzameling (structureel dan wel incidenteel) onder meer is veroorzaakt door de inzameling
van plastic verpakkingsafval. Aldus Floor is dit een nieuwe en niet begrote activiteit. Volgens
Floor is ook extra inzet gepleegd met betrekking tot het opruimen van illegaal aangeboden afval.

In de conceptj aarrekening 2010 is toegelicht onder programma 4 de niet begrote extra inzet voor
het inzamelen van plastic verpakkingsafval (omvang 3 voertuigen per dag, gedurende 6 dagen
per week).

64 In het concept jaarverslag 2010, gedateerd op 27 september 2011, is inzake het Programma Inzameling
Huishoudelijk Afval onder het kopje ‘Personeel en materieel’ vermeld dat de vervoerskosten hoger zijn dan begroot,
onder meer door hogere kosten van bet mobiliteitscontract, hogere brandstofkosten en de in gebruik genomen ‘gas
wagens die duurder zijn dan reguliere voertuigen’.
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9.8 Analyse

In een DB vergadering van 20 april 2009 is het voorstel besproken van de directie aan het DB
voor de aanbesteding van de ‘mobiliteitsgarantie voertuigen’, gedateerd op 8 april 2009.

In de DB notulen van 20 april 2009 staat dat Floor meldt dat het voordeel van het
mobiliteitsprogramma niet in de eerste plaats financieel is, maar dat de voordelen zijn gelegen in
flexibiliteit in omgang met het wagenpark en waarborging van continuIteit in de bezetting van
het wagenpark.

In de notulen staat dat Oudhof behoefte heeft aan een algemene en financiële toelichting om het
voorstel voor het beoogde mobiliteitscontract te kunnen beoordelen. Tevens is vermeld dat
Koning niet instemt met het voorstel wegens het “weggeven” van het eigendom. De notulen
vermelden dat Beimers vanwege de in het voorstel genoemde besparing van ruim € 240.000
voorstander is van het mobiliteitsprogramma.

In deze DB vergadering wordt besloten dat Floor voor 11 mei 2009 een financiële onderbouwing
per e-mail aan de DB-leden stuurt. In de notulen staat dat de DB-leden uiterlijk 15 mei 2009
reageren.

In een e-mail van Floor aan de DB-leden d.d. 6 mei 2009 wordt een onderbouwing gegeven van
de te realiseren besparing met het mobiliteitsprogramma. De vermelde totaal begrote kosten
exploitatie voertuigen 2008 bedragen € 2.919.591 (gemiddeld € 229 per dag). De vermelde totaal
begrote kosten voor de exploitatie voertuigen bij outsourcing bedragen € 2.226.631 (gemiddeld
€ 190 per dag). Dit zou een totaal te behalen besparing van € 501.710 per jaar bedragen. De
vermelde verwachte kosten bij outsourcing met behoud van de werkplaats bedragen € 210 per
dag en levert een mogelijke besparing van €246.7 10 per jaar op.

Op 12 mei 2009 stuurt Koning in reactie hierop een e-mail aan Floor waarin zij meldt dat:

• zij zich niet kan voorstellen dat met het mobiliteitsprogramma een financieel voordeel
behaald kan worden;

• in het voorstel in de vergelijking tussen de kosten van de vuilniswagens per dag in eigen
bezit en via outsourcing geen kapitaalslasten(uitgangspunten), rente en afschrijving op de
wagens zijn genoemd;

• zij van mening is dat Avalex als overheidsorganisatie kapitaalsmiddelen in eigen bezit
hoort te hebben.

• in het voorstel een “gefaseerde ingroei” wordt beschreven, maar dat dit niet is
opgenomen in de berekening;

• de berekening uitgaat van een 8-jarige overeenkomst, terwiji in het voorstel zeif wordt
uitgegaan van een overeenkomst voor een periode van 6 jaar.
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Ook meldt Koning in haar e-mail dat de berekening waarin de werkplaats wordt behouden en
alleen de voertuigen worden uitbesteed nieuw is ten opzichte van aangeleverde stukken in de DB
vergadering. Koning meldt dat deze variant niet is voorgelegd in de DB vergadering.

Op 15 mei 2009 reageert Floor per e-mail waarin hij stelt dat alle kostencomponenten in zijn
berekening zijn opgenomen.

Op 18 mei 2009 e-mailt Floor aan de DB-leden dat er vier leden hebben ingestemd en één tegen.
In de e-mail staat dat conform de gemaakte afspraak in het DB van 20 april 2009, Floor ‘de
procedure’ zal starten, beginnend met de adviesaanvraag aan de Ondememingsraad. Floor meldt
in de e-mail dat hij het DB heeft overtuigd ten aanzien van het niet-investeren in vervanging van
huisvuilauto’s alsmede van het gebrek aan kennis voor het toepassen van onderhoud op
desbetreffende voertuigen. Tevens meldt Floor dat hij heeft gewezen op het gebrek aan een
adequate administratie van de inzet van voertuigen. Floor meldt dat hiermee voldoende
argumenten zijn om te kiezen voor het mobiliteitscontract. Floor meldt dat het financiële aspect
in de besluitvorming is meegewogen. Floor verklaart dat de voornaamste reden om het
mobiliteitscontract af te sluiten is gelegen in de flexibiliteit die Avalex hiermee bereikt.

Floor verklaart dat Avalex middels een procedure Europese (niet-openbare) aanbesteding (met
voorselectie) het mobiliteitsprogramma heeft gegund aan Roteb Lease. Op io mei 2010 is
hiertoe een raamovereenkomst ondertekend. Floor verklaart dat de aanbesteding aan Roteb Lease
is gegund wegens begrote kosten en flexibiliteit. Het inschrijfbedrag van Roteb Lease bedroeg
€ 2.356.792.

In onderstaand overzicht hebben wij opgenomen de begroting zoals overgelegd aan het DB en
aan ons overgelegde overzichten met begrotingen en kosten van het mobiliteitsprogramma zoals
berekend door United Quality en door de afdeling Reporting.

GemddeIde kosten per
€190 €200 €205dag zonderwerkpIats

Gemiddelde kosten per

dag met behoud €229 €210 €220
werkplaats

Wij merken op dat in de evaluatie van United Quality de verhuur- en service opbrengsten van de
werkplaats ad € 70.000 per jaar en de loonkosten binnen Avalex voor mobiliteit niet zijn
meegenomen. In de berekeningen van de afdeling Reporting van Avalex zijn wel kosten voor de
werkplaats en overige kosten meegenomen.

Totalekostenwagenpark €2919591 €2446000 €2226631 €2363417 €2920000 €2736000 €2925321 €3019000 €2901663 €2932000
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De evaluatie van United Quality vermeldt dat de absolute kosten voor het mobiliteitsprogramma
in 2010 en 2011 circa € 2,9 milj oen waren, maar dat bet aantal inzetdagen is toegenomen en de
kostprijs met circa 9% is afgenomen ten opzichte van het uitgangspunt van € 220 per dag. In het
document staat dat deze kosten een realistisch uitgangspunt waren in het besluitvormingstraject.

In de evaluatie van United Quality staat dat is gebleken dat het mobiliteitsprogramma een goede
keuze is geweest. Er zijn 5 van de 7 doelstellingen gerealiseerd. Tevens zijn de gemiddelde
kosten per dag voor het wagenpark, zoals vermeld in de berekeningen van United Quality, in
2010 € 200 en 2011 € 205. De gemiddelde kosten per dag zoals opgesteld door United Quality
bedroegen in 2008 € 229. De kosten voor 2010 waren begroot voor een bedrag van € 190.

Floor verklaart dat de hogere inzet van voertuigen de reden is voor de kostenstijging van bet
mobiliteitsprogramma. In de evaluatie van United Quality staat dat de gestegen
voertuigenbehoefte “mogelijk” is veroorzaakt door een hoger aantal verzoeken voor
afvalinzameling van gemeenten.

In de evaluatie staat tevens dat de gestegen kosten in bet mobiliteitsprogramma zijn veroorzaakt
doordat voertuigen conform de vastgestelde basisbehoefte zijn aangeboden voor afvalinzameling
maar feitelijk niet zijn ingezet.

De evaluatie van United Quality vermeldt dat een besparing mogelijk is van 23% ten opzichte
van bet kostenniveau ad € 2,9 miljoen. De vermelde besparingen zijn:

• Het optimaliseren van de werkelijke inzet van de voertuigen ten opzichte van de basis
voertuigbehoefte;

• Het beperken van extra inzet van voertuigen;
• Inzet van huisvuilauto’s op aardgas;
• Ret minimaliseren van de vermijdbare kosten.

In de evaluatie is vermeld dat verbeteringen mogelijk zijn bij de doelstellingen voor optimalisatie
van bet wagenpark en structurele kostenbesparingen. Het document vermeldt dat door verdere
optimalisatie van bet wagenpark een deel van de mogelijke kostenbesparing zal worden
gerealiseerd.

Wij wijzen er op dat wij geen onderzoek hebben verricht naar de juistbeid van de becijferingen
zoals weergegeven in bovenstaand overzicht. Tevens merken wij op dat wij geen onderzoek
bebben gedaan naar de juistheid van de beweringen zoals gesteld in de verschillende hierboven
vermelde berekeningen c.q. rapportages.
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10. Slotopmerkingen

Dit rapport is opgesteld ten behoeve van het Dagelijks Bestuur van Avalex en is afgestemd op
het gebruik ten behoeve van de in dit rapport geformuleerde onderzoeksdoelstelling. Het rapport
is dan ook niet bedoeld, en mogelijk ook niet geschikt, voor enig ander gebruik, aangezien dan
niet noodzakelijkerwijs is gewaarborgd dat derden, die niet op de hoogte zijn van het doel en de
reikwijdte van de verrichte werkzaamheden, de inhoud van dit rapport steeds op juiste wijze
kunnen interpreteren.

Gegeven de aard van de door ons verrichte werkzaamheden zullen derden zichzelf een oordeel
moeten vormen betreffende de werkzaamheden en bevindingen die in het rapport zijn
weergegeven en daaruit hun eigen conclusies moeten trekken.

Om die reden kunnen wij gebruik van dit rapport voor andere doelstellingen dan in dit rapport
geformuleerd alleen toestaan nadat daartoe -per beoogd gebruik- uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Deloitte FDS is verkregen.

Indien, al dan niet met onze toestemming, feiten en omstandigheden zoals opgenomen in
voorliggend rapport geheel of gedeeltelijk worden ingevoegd in andere geschriften, dan
geschiedt dat geheel voor verantwoording en risico van de samensteller van die geschriften.
Genoemde beperkingen gelden onverkort indien de inhoud van voorliggend rapport geheel of
gedeeltelijk in een procedure wordt opgevoerd.

Deloitte FDS is verantwoordelijk voor de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden, zoals
geformuleerd in dit rapport. De gebruiker van dit rapport is verantwoordelijk voor het correcte
gebruik van dit rapport. Deloitte FDS aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Aan
de inhoud van het rapport kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd en zijn gaarne bereid de
inhoud van deze rapportage verder toe te lichten.

Hoogachtend,

Deloitte
Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies B.V.

A.H.M. de Groot
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Bijiage

1. Geld- en goederenstromen pilot Ryck


