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DATUM  28 februari 2022 

ONDERWERP  RV Zienswijze Kadernota 2023 ABWF                              

PORTEFEUILLEHOUDER  R. van Dolder 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 

ZAAKNUMMER  ZK22000119 

DOCUMENTNUMMER  22.0000085 

AANLEIDING  In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) die door 

uw raad in februari 2019 zijn vastgesteld, staat dat de Gemeenschappelijke regeling (GR) 

voor 15 december een Kadernota aan de gemeenteraden aanbiedt en dat de 

gemeenteraden uiterlijk 1 maart hun zienswijze afgeven aan het algemeen bestuur. 

KADER  De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling  Afvalbeheer 

Westfriesland (ABWF) en de FUGR 2019. 

WIJ STELLEN VOOR  een positieve zienswijze op de Kadernota 2023 van Afvalbeheer Westfriesland af te geven                                                                      

                                                                                                                          

BEOOGD RESULTAAT  Via een zienswijzeprocedure worden gemeenteraden tijdig in positie gebracht om te 
kunnen bijsturen (kaderstellende rol).  Daarnaast krijgt het bestuur van de GR richting voor 
de uitwerking van de beleids- en financiële kaders in de begroting 2023.  De concept 
begroting 2023 wordt voor 15 april 2022 aan de gemeenteraden voor een zienswijze 
aangeboden.                                                                                                                      

ONDERBOUWING  In 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de toekomst van de GR CAW. Per 1 januari 

2004 zijn de operationele activiteiten van het CAW overgegaan naar HVC. HVC heeft op een 

aantal zaken na, de activa en passiva van het ‘oude’ CAW overgenomen. Het resultaat van 

deze besluitvorming is het in stand houden van een gemeenschappelijke regeling met een 

sterk aangepast takenpakket. Daarnaast is vanwege de inhoudelijke wijziging de naam in 

2020 gewijzigd naar Afvalbeheer Westfriesland 

 

Het takenpakket van de GR Afvalbeheer Westfriesland omvat de volgende taken: 

1. het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud; 

2. het zorgdragen voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot 

afvalstoffenbeleid en -uitvoering, DVO- en aandeelhouderzaken. 

In 2021 is het aandeelhouderschap van de GR-CAW overgedragen aan de individuele 

gemeenten. Daarmee vallen de verantwoordelijkheden met betrekking tot het 

afvalstoffenbeleid en (via de DVO met HVC) de uitvoering daarvan direct onder de 

verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten. De afstemming van het beleid en de 

uitvoering vindt plaats binnen de GR Afvalbeheer Westfriesland. Het secretariaat van de GR is 

wordt verzorgd door de SED-Organisatie. 

 

Herberekening doelvermogen 
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De laatste berekening van het doelvermogen voor de stortplaats stamt uit 2011. Met het oog 

op een voorziening die past bij de huidige stand van zaken vindt in 2022 in herijking plaats.  

Bij de berekening wordt rekening gehouden met de huidige stand van zaken omtrent de 

beheersmaatregelen, de uitkomsten van de onderzoeken omtrent PFAS en de eventuele 

afkoop van de nazorg. 

 

Gezien het beperkte takenpakket van de GR en de beperkte financiële gevolgen, wordt 

voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven: 

- de GR Afvalbeheer Westfriesland heeft, vanwege het beperkte takenpakket, een zeer 

beperkt aantal uitgaven en inkomsten. De enige vaste kosten betreffen het 

secretariaat. Het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud wordt gefinancierd 

uit de daarvoor beschikbare voorziening; 

- Daarnaast wordt de voormalige stortplaats Westwoud verhuurd aan een golfclub. Dit 

vormt de enige vaste inkomstenbron van de GR. Indien de kosten van de GR de 

huurinkomsten van de voormalige stortplaats overstijgen, wordt dit onder de 

deelnemende gemeenten verdeeld. 

- Er is geen reden om aan te nemen dat de hiervoor beschreven situatie in 2023 

verandert. 
 

KANTTEKENINGEN  Geen.  

FINANCIËN  De GR-CAW hanteert als uitgangspunt een algemene reserve van € 25.000. Gelet op het 

‘bijzondere karakter’ van het CAW (geen eigen gebouw, geen medewerkers, etc.) is een 

dergelijk reserve toereikend om eventuele ‘onverwachte’ uitgaven te kunnen financieren. 

De uitgaven ten behoeve van de nazorg van Westwoud worden gedekt uit de voorziening 

Westwoud. Deze bedraagt in 2023 naar verwachting circa € 1,6 miljoen. 

 

De deelnemende gemeenten aan de GR betalen geen structurele bijdrage. Als de vaste 

kosten de huurinkomsten van de golfbaan op de voormalige stortplaats Westwoud 

overstijgen, dan worden deze onder de deelnemende gemeenten verdeeld. 

DUURZAAMHEID  Er is geen directe relatie met duurzaamheid. Indirect kan er door de intergemeentelijke 

afstemming die plaatsvindt gestuurd worden op afvalstoffenbeleid en daarmee een 

duurzamer Westfriesland. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 N.v.t. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Vanwege de beperkte taken en activiteiten van de GR Afvalbeheer Westfriesland is ook de 

directe bijdrage aan het Pact van West-Friesland gering. Door de intergemeentelijke 

afstemming kan gestuurd worden op het afvalstoffenbeleid en het aandeelhouderschap 

van de HVC. Dit kan een bijdrage leveren aan een duurzamer Westfriesland. 

COMMUNICATIE  N.v.t. 
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Datum college: 8 februari 2022 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

VERVOLG  Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het algemeen 

bestuur van de GR Afvalbeheer Westfriesland.  

BIJLAGEN  1. Kadernota 2023 

 


