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DATUM  10 mei 2021 

AGENDAPUNT  2.05.01 

ONDERWERP  Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke regeling CAW/Afvalbeheer 

PORTEFEUILLEHOUDER  R. van Dolder 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 

ZAAKNUMMER  ZK21000637 

DOCUMENTNUMMER  D21.003808 

AANLEIDING  In navolging van de besluitvorming medio 2020 omtrent de toekomst van het 

Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (GR CAW), 

dient de tekst van de GR aangepast te worden. 

 

Het Toekomstonderzoek CAW met bijbehorend advies is medio 2020 aan de Westfriese 

gemeenten voorgelegd. De raden hebben unaniem ingestemd met het advies, waarna het 

AB-CAW op 9 september 2020 tot besluitvorming is overgegaan en op 26 november 2020 de 

gewijzigde tekst van de GR heeft vastgesteld. De gewijzigde tekst betreft de uitvoering van 

genoemde besluitvorming. 

KADER  Wet gemeenschappelijke regelingen 

Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland 2020/ 

Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland 2021 

WIJ STELLEN VOOR  1. Op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in te stemmen met 

de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling CAW/Afvalbeheer 

Westfriesland. 

2. Als bestuursorgaan uit de Gemeenschappelijke Regeling Centraal 

Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland 2020 te treden. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Met voorliggende wijziging wordt het individueel aandeelhouderschap geregeld, alsmede 

het omvormen van het CAW tot Afvalbeheer Westfriesland (ABWF). Het ABWF is als 

beheerorganisatie verantwoordelijk voor de stortplaats Westwoud en het intergemeentelijk 

afstemmingsplatform voor beleid, DVO- en aandeelhouderzaken.  

ONDERBOUWING  

 

De wijzigingen van de GR zien onder meer op de taakomschrijving en de tenaamstelling 

van de GR.  

 

Gelet op het feit dat er in de GR geen sprake meer is van het overdragen van 

raadsbevoegdheden, heeft de gemeenteraad in de nieuwe regeling geen rol meer. De 

nieuwe regeling bevat uitsluitend collegebevoegdheden. Op grond van artikel 1 van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen wordt uw raad gevraagd om het college toestemming 

te verlenen de gewijzigde tekst vast te stellen. Ook wordt uw raad verzocht uit de GR te 

treden. Deze toestemming kan alleen worden onthouden wegen strijd met het recht of het 

algemeen belang.  
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Datum college: 13 april 2021 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

KANTTEKENINGEN  - 

FINANCIËN  N.v.t. 

DUURZAAMHEID  N.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 - 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 N.v.t. 

COMMUNICATIE  Nadat de colleges en raden met de gewijzigde GR hebben ingestemd, treedt de nieuwe GR 

- na bekendmaking - in werking. 

BIJLAGEN  1. Toekomstonderzoek CAW 

2. Aanbiedingsbrief CAW 

3. Tekst nieuwe GR 

4. Was/wordt lijst 


