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DATUM  3 februari 2020 

AGENDAPUNT  3.05.03 

ONDERWERP  Zienswijze Kadernota 2021 CAW 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Openbare ruimte 

ZAAKNUMMER  ZK20000028 

AANLEIDING  De raad heeft in 2018 ingestemd met de verbetering van de informatievoorziening van 

gemeenschappelijke regelingen, waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld. Eén van deze 

verbeteringen is dat de regeling voor 1 januari de beleids- en financiële kaders voor de 

begroting  voor het daaropvolgende jaar aanbiedt aan de gemeenteraden. Deze geven dan 

uiterlijk vóór 1 maart hun zienswijze af. 

KADER  Het raadsbesluit van 5 februari 2018 tot het vaststellen van de financiële uitgangspunten 

gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2018). 

 

WIJ STELLEN VOOR  op de Kadernota 2021 van de Centraal Afvalverwijderingsbedrijf (CAW) een positieve 

zienswijze af te geven 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Door deze zienswijze af te geven krijgt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

van uw raad instemming de begroting 2021 uit te werken met de in de kadernota 

opgenomen doelstelling  en uitgangspunten. 

ONDERBOUWING  Het CAW heeft als doel het vaststellen en het (doen) uitvoeren van het beleid over de 

huishoudelijke en andere afvalstoffen. Het CAW beheert verder de voormalige stortplaats 

in Westwoud en oefent de rechten en de plichten uit die aan de aandeelhouders van de 

HVC zijn verbonden.  

 

De activiteiten van het CAW zijn in de afgelopen jaren gewijzigd. In 2019 hebben de aan de 

regeling deelnemende gemeenten een individuele dienstverleningsovereenkomst (DVO) 

met de HVC afgesloten. In verband daarmee heeft de regeling geen taak meer in 

activiteiten met het vaststellen en uitvoeren van beleid over de huishoudelijke en andere 

afvalstoffen. Wel zal de afstemming binnen het CAW-verband  blijven plaatsvinden. Door 

deze individuele DVO’s komen de geldstromen van Nedvang via het CAW ook te vervallen.  

 

Doelstelling 2021 

Dit is de doorbetaling van de middelen uit de garantstellingprovisie van de HVC aan de 

deelnemende gemeenten. Hierbij wordt uitgegaan van het continueren van het huidige 

collectieve aandeelhouderschap in de HVC.  



 

 

 

 

RAADSVOORSTEL (VERVOLG) 

 

 

 

 

 

Blad 

2 van 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum college: 14 januari 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

Verder blijft het CAW verantwoordelijk voor de kosten van en met de nazorg van de 

voormalige stortplaats Westwoud. De feitelijke werkzaamheden voert Bodemzorg uit. De 

activiteiten zijn gericht op het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater door 

lozing van water afkomstig van de voormalige stortplaats. De dekking daarvan komt uit de 

opgebouwde voorziening van ca. € 800.000. De ingestelde bestemmingsreserve van  

€ 800.000 zal in deze voorziening worden opgenomen om alle toekomstige kosten te 

dekken. 

KANTTEKENINGEN  Geen. 

FINANCIËN  Tot en met 2019 betaalden de deelnemers geen bijdrage aan de regeling. De financiële 

situatie is echter veranderd door de afgesloten DVO’s. De vergoeding van de HVC voor het 

niet inzamelen van GFT-afval in de weken 52 en 1 van ieder jaar van € 38.000 is door de 

DVO’s komen te  vervallen. 

 

De kosten bestaan uit het secretariaat en het financieel beheer. Deze bedragen ca.€ 45.000 

per jaar. De enige inkomsten zijn de opbrengsten uit de verhuur aan de golfclub Westwoud 

van ca. € 23.000. De deelnemende gemeenten dekken het verschil van € 22.000. De bijdrage 

van Koggenland komt dan uit op ca. € 4.500 per jaar. 

DUURZAAMHEID  Geen relatie. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Niet van toepassing 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 In opdracht van de gemeenteraden is hard gewerkt aan het formuleren van de 

maatschappelijke opgaven in West-Friesland. De gemeenschappelijke regelingen spelen 

daarin een belangrijke rol binnen de door de zeven gemeenteraden vastgestelde thema’s. 

COMMUNICATIE  Geen. 

VERVOLG  Het besluit wordt toegezonden aan het bestuur van de regeling. 

BIJLAGEN  Kadernota 2021 


