
 

 

Motie Stemmler 

 

Samenvatting of strekking: de toekomst van de gemeenschappelijke regeling CAW. 

 

Agendapunt: 10 Wijziging GR CAW  

 

Overeenkomstig artikel 36 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden de volgende 

motie in: 

 

De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 25 februari 2020; 

 

gehoord,  

• het lopende proces betreffend de toekomst  van  de Gemeenschappelijke Regeling CAW 

waarover de raden in het eerste kwartaal  een voorstel kunnen verwachten van het CAW 

bestuur; 

• de kaderbrief 2021 van de GR CAW en het voorstel tot wijziging van de GR CAW; 

overwegende, 

• dat na het inwerkingtreden van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst op 01 januari 

2020 de taken van de GR CAW teruggebracht zijn tot het beheren van de aandelen van 

HVC en het beheer van de stortplaats Westwoud; 

spreekt uit, dat  het wenselijk is dat, 

• de aandelen worden overgedragen aan de gemeente Enkhuizen en aan de andere 

individuele gemeenten; 

• het beheer van Westwoud wordt overgedragen of afgestoten; 

• het secretariaat van de GR niet meer door HVC wordt uitgevoerd; 

• een andere samenwerkingsvorm wordt gekozen voor het afstemmen van de 

gemeenschappelijke standpunten; 

verzoekt het college, 

• in het CAW bestuur het standpunt in te nemen dat de raden op een zo kort mogelijke 

termijn een voorstel tot de overdracht van aandelen, het opheffen van de GR CAW en het 

afstoten of overdragen van het beheer van de stortplaats Westwoud dient te worden 

voorgelegd; 

• de gemeenteraad van Enkhuizen verslag te doen van de beraadslagingen en 

besluitvorming van het CAW bestuur;  



 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting: 

De aandelen van HVC zijn in 2002 volgens de statuten ook om niet overgedragen aan de 

gemeenten. In het AB/CAW is in 2019 al gesproken over de verschillende opties voor de 

stortplaats Westwoud waarvan afstoten of overdragen aan Afvalzorg er één is. 

De indieners, 

 

I.H. Stemmler, SP 

 

M. de Jong, EV 

 

J.S.H. Raven, NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unaniem aangenomen, waarbij de heer Van Galen zich van stemming heeft onthouden, 

De griffier, 


