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In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen
(GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar
bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de deelnemer, in dit geval de
gemeente,10 weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR. Het dagelijks bestuur
van de GR CAW heeft de jaarstukken 2020en de begroting 2022 toegezonden. Zij stelt uw raad in de
gelegenheid zienswijze op deze stukken in te dienen.
De Wet gemeenschappelijke regelingen, de GR CAWen de Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019).
1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020 CAW.
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2022 CAW.
Het CAW is beheerorganisatie voor de voormalige stortplaats Westwoud. Daarnaast is CAW een
intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid, DVO-en aandeelhouderzaken.
1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020.
2020 stond voor de GR in het teken van:
 beheer van de voormalige stortplaats te Westwoud. Deze uitvoerende werkzaamheden met
betrekking tot dit beheer worden sinds 1 oktober 2019 in opdracht van het CAW uitgevoerd
door Bodemzorg. Gezamenlijk onderzoeken het CAW, Bodemzorg en het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier naar de optimale toekomstige beheersmaatregelen. Door het
Hoogheemraadschap wordt hierbij de provincie Noord-Holland betrokken.
 uitvoering van de taken en bevoegdheden in het kader van de gemeenschappelijke regeling,
waaronder het uitoefenen van de rechten en plichten zoals verbonden aan het
aandeelhouderschap in NV HVC.
 in 2020 zijn de resultaten van het in opdracht van het CAW uitgevoerde toekomstonderzoek
CAW aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. De deelnemende
gemeenten hebben unaniem ingestemd met het voorstel dat vervolgens is bekrachtigd door het
AB-CAW in haar vergadering van 2 september 2020. In verband met het besluit m.b.t. de
toekomst van het CAW is de tekst van de gemeenschappelijke regeling aangepast en ter
vaststelling aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Tevens is instemming gevraagd aan
de algemene vergadering van aandeelhouders van HVC om de aandelen HVC van het CAW op
basis van inwoneraantallen te verdelen en over te dragen aan de individuele gemeenten.
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Doeltreffendheid
In de jaarstukken is aangegeven dat de doelstelling zoals opgenomen in de begroting 2020 is
gerealiseerd, namelijk het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke
en andere afvalstoffen, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer (zie ook paragraaf 1.3 van de jaarrekening
2020).
Risico’s
In de jaarstukken is opgenomen dat zich in 2020 geen risico’s hebben voorgedaan
Controleverklaring
Er is een goedkeurende verklaring afgegeven over getrouwheid en rechtmatigheid. De controleverklaring
van de accountant is als bijlage bij het jaarverslag opgenomen.
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2022.
Doelstellingen begroting 2022
De begroting is opgesteld conform de kaders zoals die zijn opgenomen in de Kadernota 2022. Het ABCAW heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomst van de GR CAW. Op basis van dit onderzoek
heeft het AB-CAW het volgende advies geformuleerd:
 Een individueel aandeelhouderschap van de 7 Westfriese gemeenten in HVC;
 Het CAW om te vormen tot “Afvalbeheer Westfriesland”, die beheerorganisatie is voor de
stortplaats Westwoud en intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid, DVO-en
aandeelhouderzaken;
 In 2023 de situatie rond het beheer van de stortplaats Westwoud en de samenwerkingsvorm
opnieuw te beschouwen.
Dit advies is reeds voorgelegd aan uw gemeenteraad. In de begroting is, voor zover van belang, uitgegaan
van besluitvorming in lijn met het door het AB-CAW geformuleerde advies.
Risico’s
Ondersteuning
Het ABWF heeft geen eigen huisvesting (met de daaraan gekoppelde kosten) en eveneens geen eigen
personeel. Sinds 2006 werd de ondersteuning door HVC ingevuld. Deze ondersteuning is met ingang van
2021 ondergebracht bij de SED. Het gaat daarbij om de secretarisfunctie, de (financiële) administratie
en de coördinatie met betrekking tot het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud. Daarnaast
wordt ondersteuning geleverd door beleidsmedewerkers van de 7 deelnemende gemeenten.

KANTTEKENINGEN

De voormalige stortplaats die in beheer is bij het CAW vormt een risico. Door middel van diverse
onderzoeken worden de risico’s steeds beter in kaart gebracht. Ten aanzien van het grondwater wordt
geconcludeerd dat er geen sprake is van humane, ecologische of verspreidingsrisico’s. Op grond van
onder andere de leeftijd van de stort én de analyseresultaten, die in lijn zijn met in het verleden
uitgevoerde metingen, is geconcludeerd dat de locatie in de toekomst niet tot risico’s zal leiden. De
voorziening van het CAW lijkt vooralsnog voldoende om de nazorg van de voormalige stortplaats uit te
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voeren.
Inmiddels zijn diverse onderzoeken afgerond en worden verwerkt in een nieuw beheerplan.
Besluitvorming wordt medio 2021 verwacht, waarna de benodigde maatregelen worden
geïmplementeerd. Na implementatie van de maatregelen uit het beheerplan zullen de
effecten worden geanalyseerd en de eventuele vervolgmaatregelen ingezet (2021/2022). Aan de hand
van deze informatie kunnen de onzekerheden worden weggenomen en kan gekomen worden tot een
nieuw afkoopvoorstel (2023).
Indexering
De toegepaste indexering is conform FUGR 2019.
FINANCIËN

Jaarstukken 2020
Rekeningresultaat 2020
Het resultaat van de jaarrekening 2020 bedraagt € -118.427.
Resultaatbestemming
Het negatieve resultaat wordt in mindering gebracht van de algemene reserve.
Begroting 2022
Meerjarenperspectief 2022-2024
Voor de jaren 2022-2024 voorziet het CAW geen grote inhoudelijke wijzigingen.
Financiële bijdrage gemeente
Naast de inkomsten uit de verhuur van de voormalige stortplaats, heeft het CAW in 2022 geen andere
structurele inkomsten. Voor dekking van de gemaakte kosten zal er op basis van inwonertal een
structurele bijdrage worden gevraagd van de deelnemende gemeenten. Voor de doorberekening aan
gemeenten wordt uitgegaan van het voorlopige
aantal inwoners per 1 januari 2021. De bijdrage voor de gemeente Koggenland bedraagt €5.738,87. In de
huidige meerjarenbegroting 2022 is hiervoor geen bedrag opgenomen. De bijstelling wordt meegenomen
in de opstelling van de begroting voor 2022.

DUURZAAMHEID

ALTERNATIEVE

Het CAW tracht de verschillende afvalstromen zo optimaal mogelijk in te zamelen en te verwerken. Dit
leidt tot minder verbrandingsafval en een verminderde inzet van primaire grondstoffen.
Er zijn geen alternatieve mogelijkheden.

MOGELIJKHEDEN

WESTFRIESLAND

Het CAW levert een bijdrage aan de in het pact genoemde thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en
circulaire economie. Dit zal zij doen door het huishoudelijk afval zo optimaal mogelijk in te zamelen en te
verwerken.

COMMUNICATIE

Uw zienswijze wordt medegedeeld aan het dagelijks bestuur van het GR CAW.

PACT VAN

VERVOLG

Uw raad wordt geïnformeerd door het AB van de GR over het besluit over de begroting en de jaarstukken
en op welke wijze de zienswijze hierbij is betrokken.
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BIJLAGEN

1.
2.

Jaarrekening 2020 CAW (inclusief controleverklaring accountant jaarrekening 2020)
Begroting 2022 CAW

Datum college: 11 mei 2021
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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