
Belangrijkste ontwikkelingen CAW 2019 

1. afsluiten individuele DVO’s met HVC;
2. uitvoeren onderzoek naar toekomst CAW;
3. overdracht reguliere beheerswerkzaamheden  

‘Westwoud’ aan Bodemzorg;
4. opdrachtverlening diverse onderzoeksopdrachten 

‘Westwoud’ aan Bodemzorg, afronding in 2020.



Belangrijkste ontwikkelingen financieel verslag 
2019 CAW

1. positief resultaat ruim € 109.000;
2. voorstel resultaatsbestemming: algemene reserve;
3. bestemmingsreserve via vrijval toegevoegd aan 

voorziening Westwoud (conform melding in 
financieel verslag 2018 b.v. op p. 6).



Toelichting financieel verslag 2019 CAW (1)

• Algemeen:
1. van HVC ontvangen garantstellingsprovisie 

uitbetaald aan deelnemende gemeenten; 
2. van Nedvang ontvangen vergoeding glas/PMD 

uitbetaald aan HVC;
3. kosten nazorg ‘Westwoud’ onttrokken aan 

voorziening Westwoud.



Toelichting financieel verslag 2019 CAW (2)

• Lasten:
1. geen huisvesting, medewerkers, etc.; 
2. bureau- en algemene kosten m.n. kosten externe 

ondersteuning DVO-traject en toekomstonderzoek 
CAW;

3. bestuur, beheer en administratie m.n. kosten 
secretariaat en financiële administratie 



Toelichting financieel verslag 2019 CAW (3)

• Baten:
1. inkomsten verhuur ‘Westwoud’ aan golfbaan;
2. bij deelnemende gemeenten in rekening gebrachte 

kosten voor externe ondersteuning;
3. eenmalige inkomsten door vrijval reserveringen tbv

verpakkingsafval (door nieuwe raamovereenkomst 
verpakkingen). 



Toelichting financieel verslag 2019 CAW (4)

• Voorziening Westwoud:
1. onttrekkingen o.a. beheers- en 

onderzoekskosten (NB dagelijks beheer sinds 
laatste kwartaal 2019 verzorgd door 
Bodemzorg);

2. berekening noodzakelijke hoogte voorziening 
Westwoud o.b.v. netto contante waarde 
systematiek. 



Toelichting programma CAW 2021

• Uitgegaan van taken conform advies AB-CAW op 
basis van toekomstonderzoek CAW:
1. verantwoordelijk voor doen beheren van 

‘Westwoud’;
2. afstemmingsplatform voor afvalbeleid- en DVO-

gerelateerde zaken;
3. afstemmingsplatform m.b.t. aandeelhouderszaken 

HVC.



Toelichting Begroting 2021 CAW (1)

• Algemeen:
1. geen structurele bijdrage van deelnemende 

gemeenten (daarom geen ‘normbedrag’ als basis 
voor evt. financiële taakstelling) 

2. door individuele DVO’s geen aan inzameling 
gekoppelde in- of uitgaande geldstromen meer 

3. i.v.m. voornemen van individueel 
aandeelhouderschap geen in- en uitgaande 
garantstellingsprovisie 



Toelichting Begroting 2021 CAW (2)
• Baten:

1. verhuur Westwoud aan golfbaan
2. verder geen structurele inkomsten

• Lasten:
1. secretariaatskosten (m.i.v. 1/1/2021 in te vullen 

door nader te bepalen partij) 
2. kosten externe ondersteuning 

• Resultaat: dekking uit algemene reserve



Toelichting Begroting 2021 CAW (2)

• Lasten:
1. jaarlijkse lasten ‘Westwoud’, waaronder kosten 

regulier beheer en kosten afvoer afvalwater naar 
RWZI, niet in begroting;

2. betaald uit voorziening Westwoud 


