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DATUM  15 juni 2020 

AGENDAPUNT  3.05.03 

ONDERWERP  Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 CAW 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Openbare ruimte 

ZAAKNUMMER  ZK20001064 

AANLEIDING  In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke 
regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de 
begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In 
de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is 
vastgesteld dat de deelnemer, in dit geval de gemeente, 10 weken de tijd heeft om haar 
zienswijze kenbaar te maken aan de GR. Het dagelijks bestuur van de GR CAW heeft de 
jaarstukken 2019 en de begroting 2021 toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid 
zienswijze op deze stukken in te dienen.  

 

KADER  De Wet gemeenschappelijke regelingen, de GR CAW en de Financiële Uitgangspunten 
Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019).  

WIJ STELLEN VOOR  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019 CAW.  
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021 CAW. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Het CAW is beheerorganisatie voor de voormalige stortplaats Westwoud. Daarnaast is CAW 

een intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid, DVO- en aandeelhouderzaken. 

ONDERBOUWING  

 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019. 

Jaarstukken 2019 
Het jaar 2019 stond voor de GR in het teken van: 

- Beheer van de voormalige stortplaats Westwoud. De uitvoerende werkzaamheden 
zijn met ingang van 1 oktober 2019 overgedragen aan Bodemzorg.  

- Uitvoering van de taken en bevoegdheden in het kader van de gemeenschappelijke 
regeling, waaronder het uitoefenen van de rechten en plichten zoals verbonden 
aan het aandeelhouderschap in NV HVC.  
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Hiernaast heeft het CAW de volgende aanvullende diensten uitgevoerd: 
- Voortzetting van de voorbereidingen om te komen tot een nieuwe 

dienstverleningsovereenkomst (DVO) afvalbeheerstaken (5 december 2019 
ondertekend). 

- Starten van onderzoeken ten aanzien van het toekomstig beheer van de 
voormalige stortplaats Westwoud en organisatievorm en structuur van het CAW.   

 
Doeltreffendheid  
In de jaarstukken is aangegeven dat de doelstelling zoals opgenomen in de begroting 2019 
is gerealiseerd, namelijk het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van 
huishoudelijke en andere afvalstoffen, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer (zie ook 
paragraaf 1.3 van de jaarrekening 2019).  
 
Risico’s 
In de jaarstukken is opgenomen dat zich in 2019 geen risico’s hebben voorgedaan. 
 
Controleverklaring   
Er is een goedkeurende verklaring afgegeven over getrouwheid en rechtmatigheid. De 
controleverklaring van de accountant is als bijlage meegestuurd.  
 

2.  Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021. 

Begroting 2021 
Doelstellingen begroting 2021 
De begroting is opgesteld conform de kaders zoals die zijn opgenomen in de Kadernota 
2021.  
 
Het AB-CAW heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomst van de GR CAW. Op 
basis van dit onderzoek heeft het AB-CAW het volgende advies geformuleerd: 

- Een individueel aandeelhouderschap van de 7 Westfriese gemeenten in HVC; 
- Het CAW om te vormen tot “Afvalbeheer Westfriesland”, die beheerorganisatie is 

voor de stortplaats Westwoud en intergemeentelijk afstemmingsplatform voor 
beleid, DVO- en aandeelhouderzaken; 

- In 2023 de situatie rond het beheer van de stortplaats Westwoud en de 
samenwerkingsvorm opnieuw te beschouwen.  

 
Dit advies is reeds voorgelegd aan uw gemeenteraad. In de begroting is, voor zover van 
belang, uitgegaan van besluitvorming in lijn met het door het AB-CAW geformuleerde 
advies.  
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De voormalige stortplaats die in beheer is bij het CAW vormt een risico. Door middel van 

diverse onderzoeken worden de risico’s steeds beter in kaart gebracht. Begin dit jaar is door 

Bodemzorg een deklaagonderzoek uitgevoerd en hieruit blijkt dat de deklaag voldoende 

dik is en ook van voldoende kwaliteit. Ten aanzien van het grondwater wordt 

geconcludeerd dat er geen sprake is van humane, ecologische of verspreidingsrisico’s. Op 

grond van onder andere de leeftijd van de stort én de analyseresultaten, die in lijn zijn met 

in het verleden uitgevoerde metingen, is geconcludeerd dat de locatie in de toekomst niet 

tot risico’s zal leiden.  

De voorziening van het CAW lijkt vooralsnog voldoende om de nazorg van de voormalige 

stortplaats uit te voeren maar opgemerkt moet worden dat er nog diverse onderzoeken 

moeten plaatsvinden waaronder later dit jaar door Bodemzorg een onderzoek over onder 

andere het drainagesysteem en de lozingen op het oppervlaktewater. Er moet dus nog een 

slag om de arm worden gehouden.  

 
Een ander risico is de invulling van de taken op het gebied van secretariaat, (financiële) 
administratie en coördinatie (van stortplaats Westwoud). Dit werd vanaf 2006 ingevuld 
door HVC maar komt met ingang van 2021 te beëindigen. Deze taken zijn nog niet ingevuld.  
 
Indexering 
De toegepaste indexering is conform FUGR 2019.  

   

KANTTEKENINGEN  Niet van toepassing.  

FINANCIËN  Jaarstukken 2019 

Rekeningresultaat 2019 
Het resultaat van de jaarrekening 2019 bedraagt € 109.173 
 
Resultaatbestemming 
Het rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Begroting 2021 

Meerjarenperspectief 2022-2024 
Voor de jaren 2022-2024 voorziet het CAW geen grote inhoudelijke wijzigingen. 
 
Financiële bijdrage gemeente 
De bijdrage 2021 bedraagt NIHIL. Dit komt overeen met wat in de kadernota 2021 is 
opgenomen.  
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Datum college: 26 mei 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

DUURZAAMHEID  Het CAW tracht de verschillende afvalstromen zo optimaal mogelijk in te zamelen en te 

verwerken. Dit leidt tot minder verbrandingsafval en een verminderde inzet van primaire 

grondstoffen.   

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Er zijn geen alternatieve mogelijkheden.  

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Het CAW levert een bijdrage aan de in het pact genoemde thema’s energietransitie, 

klimaatadaptatie en circulaire economie. Dit zal zij doen door het huishoudelijk afval zo 

optimaal mogelijk in te zamelen en te verwerken.   

COMMUNICATIE  Uw zienswijze wordt medegedeeld aan het dagelijks bestuur van het GR CAW.  

VERVOLG  Uw raad wordt geïnformeerd door het AB van de GR over het besluit over de begroting en 
de jaarstukken en op welke wijze de zienswijze hierbij is betrokken. 
 

BIJLAGEN  1. Jaarrekening 2019 CAW 

2. Begroting 2021 CAW 

3. Controleverklaring accountant jaarrekening 2019 


