ALLONGE OP DE UITVOERINGSOVEREENKOMST
Allonge behorende bij en een geheel uitmakende met de door Partijen ondertekende
Uitvoeringsovereenkomst met ingangsdatum 2 januari 2004 inzake de afvalinzameling en -verwerking
in de Gemeenten.
De ondergetekenden:
1.

De gemeenten Medemblik, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Opmeer en Stede
Broec (de "Gemeenten");

2.

het openbaar lichaam Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland, gevestigd te Alkmaar,
("CAW"); en

3.

de naamloze vennootschap N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland, statutair gevestigd te Alkmaar
en kantoor houdende te Alkmaar aan de Jadestraat 1, ("HVC"),

De partijen zullen gezamenlijk worden aangeduid als “Partijen”.
overwegende:
a.

Tussen Partijen geldt sinds 2 januari 2004 een Uitvoeringsovereenkomst op basis waarvan HVC
onder meer huishoudelijke afvalstoffen in de Gemeenten inzamelt en verwerkt;

b.

De Uitvoeringsovereenkomst zal eindigen op 31 december 2019;

c.

Met ingang van 1 januari 2020 zal tussen de afzonderlijke Gemeenten en HVC een nieuwe
Dienstverleningsovereenkomst gelden;

d.

Partijen zijn overeengekomen dat zij de Vergoeding zoals die in de nieuwe
Dienstverleningsovereenkomst is overeengekomen, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019
van toepassing willen verklaren op de Uitvoeringsovereenkomst.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1
In deze Allonge wordt verstaan onder:

Nieuwe DVO: de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst tussen HVC enerzijds en de individuele, bij
het CAW betrokken, Gemeenten anderzijds die met ingang van 1 januari 2020 zal gelden.
Uitvoeringsovereenkomst: de Uitvoeringsovereenkomst die op 2 januari 2004 tussen Partijen is
gesloten en thans als einddatum heeft 31 december 2019.
Artikel 2
In afwijking van artikel 3 van de Uitvoeringsovereenkomst komen Partijen overeen dat met ingang van
1 januari 2019 tot aan het einde van de looptijd van de Uitvoeringsovereenkomst, de Vergoeding voor
de dienstverlening zal worden vastgesteld op basis van artikel 3 van de Nieuwe DVO.
Artikel 3
Indien en voor zover daarvan in onderhavige allonge niet is afgeweken blijven alle overige
voorwaarden en bepalingen van de in aanhef genoemde Uitvoeringsovereenkomst onverminderd van
kracht.
ten bewijze waarvan:
deze Allonge in drievoud overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.
1. Door de Gemeenten, op grond van het sub (iii) in de in definitie van Gemeentelijke Besluiten
(opgenomen in artikel 1.1 van de Uitvoeringsovereenkomst) genoemde besluit van iedere Gemeente
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door CAW (op zijn beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de voorzitter van het Algemeen Bestuur),

op ____________________________ 2019
2. Door het openbaar lichaam Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de voorzitter van het Algemeen Bestuur,

op ____________________________ 2019

en
3. Door N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
algemeen directeur,

op ____________________________ 2019

