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 Vraag  Antwoord  

1 

 

Op 11 oktober is er een definitieve prognose van het DVO tarief 2020 

gekregen van HVC. 

Welk document is dit? Graag zien we deze in. 

 

Op 11 december 2019 heeft u 20 technische vragen gesteld over het 

raadsvoorstel afvalstoffenverordening 2020 Koggenland (vraag 1 t/m 15) en 

de verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2020 (vraag 16 t/m 

20).  

 

Opgemerkt moet worden dat op 5 december 2019 de DVO’s van HVC 

formeel zijn ondertekend en hierdoor definitief zijn. De voorgestelde 

besluiten in uw Raad van 16 december zijn dan ook noodzakelijke 

vervolgstappen. De urgentie voor het beantwoorden van vraag 1 t/m 15 

voorafgaand aan de vergadering is laag waardoor voorgesteld wordt om de 

beantwoording op een later moment te doen. Graag nodigen wij u 

voorafgaand aan de schriftelijke beantwoording uit voor een persoonlijk 

overleg zodat het een en ander mondeling kan worden toegelicht.    

 

 

 

 

 

 

 

2 Er is aangekondigd dat er hogere verwerkingskosten zijn. Welke zijn dit 

precies 

3 Wat is precies het verschil in euro’s? Is dit te splitsen per afvalstroom? 

4 Opbrengsten oud papier vallen lager uit, omdat de prijs van oud papier 

flink is gedaald. 

Hoeveel dan? 

5 Brief van CAW aan HVC over bestuurlijk overleg op 6 november 

De eerste bullit geeft aan dat de effecten van marktontwikkeling met 

betrekking tot stijgende verwerkingskosten en lagere opbrengst van 

Papier en karton, in elke gemeente plaatsvindt. Dit beeld wordt 

bevestigd door eigen gemeentelijke analyses. Is zo’n analyse 

beschikbaar van een van de gemeentes? 

6 Daarnaast zijn er nog twee andere redenen: meer areaalgroei door meer 

inwoners en meer afval door meer areaalomvang en economische groei. 

Vraag is dan om hoeveel dit gaat en dit moet te herleiden zijn per 

gemeente? 



7 De kosten van HVC zijn niet gestegen. Over welke kosten gaat dit dan? 

We zien graag nog een toelichting van de HVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nee 

 

 

8 Bullit gevoeligheid wordt gesproken over forse-efficiency inspanningen 

die wordt geleverd door HVC en dat dit al is verdisconteerd in tarieven 

2019, 2020, 2021 en 2022.Wat zijn deze tarieven? 

9 Welke forse inspanningen zijn dit dan geweest en wat is in euro’s het 

verschil? 

10 Houdt dit in dat de gemeente die taken nu moet doen? Vergelijking zou 

moeten 

gemaakt kunnen worden met 2016/2017/2018 met 2019. Graag ontvang 

ik de DVO 

tarieven of de vindplaats. 

11 Bullit oplossingsrichtingen heeft het over kostenbesparende 

maatregelen, welke zijn dit dan? Graag zien we de lijst met maatregelen. 

12 Wat is de stand van zaken rondom de nieuwe systematiek rond PMD 

vergoedingen? 

Wat betekent dit voor onze regio en in het bijzonder Koggenland? 

 

13 Onder ‘Uitkomst overleg’ staat dat er met de HVC afspraken zijn 

gemaakt om 

verrassingen in de toekomst te voorkomen. Welke zijn dit dan? 

14 In het eerste kwartaal 2020 volgt een eindafrekening van de oude DVO, 

wat kunnen we 

daarvan verwachten? 

15 Afvalstoffenverordening 

Artikel 4 Onder c. wordt gesproken een extra container. Moet dit niet 

een rolemmer zijn en welk volume? Wat betekent en waarom is een 

medisch attest noodzakelijk? Wellicht staat e.e.a. over de rolemmers, 

vervanging, groter en/of kleiner, voorwaarden waaronder 

etc. in de DVO? 

16 Vaststellen verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2020 

16. Zijn er door de nieuwe DVO kosten ontstaan die niet zijn opgenomen 

in de perceptiekosten? 



 

17 Zijn de kosten van handhaving en toezicht opgenomen in de 

perceptiekosten? 
Nee 

 

18 Wie controleert, na wijziging van CAW, of de individuele DVO goed 

uitpakt voor Koggenland? Is deze kennis voorhanden? 

Vraagstelling is niet duidelijk. De functie van het CAW wordt in het 

nieuwe DVO overgenomen door het college. 

19 Wat maakt het verschil in tarief tussen één en meerpersoonshuishouden? 

 

Het tarief wordt bepaald door de vaste en variabele kosten per type 

huishouden. 

De vaste kosten, voor bijv. personeel en vuilniswagens, zijn gelijk bij een 

één- en meerpersoonshuishouden. De variabele kosten; denk aan 

hoeveelheid afval dat moet worden gescheiden of verbrand, zorgen o.a. 

voor het verschil in tarief. 
 

20 Hoe zijn deze bedragen precies opgebouwd? Tot en met 2019 berekent de HVC op basis van al haar kosten (inclusief 

de afvalstoffenbelasting van het Rijk en de vereveningskosten)  een 

tarief per woonhuisaansluiting (wha) voor de regio. Op verzoek van de 

gemeenten wordt dit tarief gesplitst in een één- en 

meerpersoonshuishouden, verhouding ¼ om ¾. Daarnaast zijn er de 

gemeentelijk kosten. Die worden verdeeld naar 1 op “gemiddelde 

grootte gezin” (= 3,1 persoon). 

Dit jaar levert de HVC enkel een tarief op basis van een whe en wordt 

deze omgezet zoals in voorgaande jaren is toegepast. 

 

 

 

 


