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Onderwerp. Verzoek onderzoek rekenkamer(commissieZs) 
afvalstoffenheffing

Motie van: WDZ CDA Z Welzijn Koggenland

De raad van de gemeente Koggenland in vergadering bijeen op maandag 6 november 2017

overwegende dat:

« uit het rapport ‘Afvalstoffenheffing 2016’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu van
november 2016 blijkt dat in de gemeenten in Westfriesland het tarief meer dan 300 euro per jaar 
per huishouden bedraagt terwijl in alle omliggende gemeenten die ook deel uitmaken van het HVC 
gebied dit tarief 50 tot 100 euro per jaar per huishouden lager ligt en het niet duidelijk is waardoor 
deze verschillen worden veroorzaakt;

« het voor de raden in Westfriesland onvoldoende helder is hoe de heffing afvalstoffen in elk van de 
7 Westfriese gemeenten wordt bepaald en welke factoren hierbij van invloed zijn zowel intern (de 
mate van kostendekkend, het toerekenen van activiteiten, door de raad gestelde kaders etc.) als 
extern (de opbouw van de kosten voortvloeiend uit de DVO met de opdrachtnemer de HVC, de 
financiële effecten op de gemeentelijke heffing als gevolg van de afspraken binnen de GR CAW, 
etc)

» in 2018 nieuwe contractonderhandelingen met de HVC gaan starten en dat een
rekenkameronderzoek afvalstoffenheffing met bevindingen, conclusies en aanbevelingen de 
raden in Westfriesland tijdig in positie kan brengen om kaders voor deze onderhandelingen te 
formuleren;

Koggenland

verzoekt:

» de rekenkamercommissie Koggenland met de andere rekenkamer(commissieZs) in Westfriesland 
in gezamenlijkheid een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de heffing afvalstoffen in 
iedere gemeente in Westfriesland tot stand komt en inzichtelijk te maken welke factoren hierbij 
van invloed zijn zowel intern (de mate van kostendekkend, het toerekenen van activiteiten, door 
de raad gestelde kaders etc.) als extern (de opbouw van de kosten voortvloeiend uit de DVO met 
de opdrachtnemer de HVC, de financiële effecten op de gemeentelijke heffing als gevolg van de 
afspraken binnen de GR CAW, etc)

» het onderzoek af te ronden voor het zomerreces van 2018 om de nieuwe raad gezamenlijk met de 
andere raden in Westfriesland tijdig in positie te brengen voor de start van de nieuwe 
contractonderhandelingen met de HVC in 2018;

en gaat over tot de orde van de dag.
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