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Gevraagde beslissing(en)
Voorstel om geen zienswijze af te geven op de Kadernota 2020 van de Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken (VVI)
Inleiding
Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen stel het algemeen bestuur van
de gemeenschappelijke regeling de algemene financiële- en beleidsmatige kaders op voor 15 april
voorafgaand aan het begrotingsjaar. In het verleden ontvingen gemeenten de kaders tegelijkertijd met
de begroting en deze hadden daardoor weinig zelfstandige waarde.
Dat is de reden dat door de gemeente in Noord-Holland Noord afspraken zijn gemaakt met diverse
gemeenschappelijke regelingen over de informatievoorziening aan de gemeenten. Een van de
afspraken is dat de gemeenschappelijke regeling een kadernota aanbiedt voor 15 december van het
jaar waarin de begroting voor het volgende jaar wordt opgemaakt. Dat biedt de gemeenteraad de
ruimte om tijdig (voor 1 maart) wensen en bedenkingen over de beleidsvoornemens en de financiële
gevolgen daarvan kenbaar te maken aan het Dagelijks bestuur.
Beoogd resultaat
Dit voorstel beoogd de raad te adviseren over de reactie op de Kadernota 2020 GR VVI en op die
manier eerder te kunnen sturen op, indien van toepassing, (beleids)ontwikkelingen binnen de GR.
Argumenten
1.

Kadernota bevat juiste informatie en geeft geen aanleiding tot bijsturen.
De kadernota is opgesteld volgens het format, dat is aangeleverd door de regietafel
Noord-Holland Noord in het kader van het project ‘Verbetering informatievoorziening door
gemeenschappelijke regelingen aan raden’. De opgenomen informatie laat een duidelijk
beeld zien van welke ontwikkelingen er worden verwacht. Aangezien de GR geen eigen
personeel, gebouwen of beleidsbevoegdheid heeft, zijn de zaken om sturing aan te
hoeven geven beperkt. De beleidsbevoegdheid voor de afvalinzameling ligt bij de
individuele gemeente.

Kanttekeningen
Geen.
Communicatie

Het Dagelijks bestuur van de VVI ontvangt voor 1 maart 2019 een brief met een reactie op de inhoud
van de Kadernota 2020.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
Bij het beoordelen van de jaarstukken (inclusief begroting) wordt gekeken naar de ontwikkelingen die
in de kadernota zijn opgenomen.
Vervolgstappen
Zie communicatie.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Concept Kadernota 2020 Openbaar lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI).
Bijlagen ter informatie
Geen
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

Raadsvoorstel

L.A.M. Kompier
burgemeester
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Kadernota VVI 2020

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van januari 2019, nummer 22;
gelet op het bepaalde in wettelijke grondslag vermelden: Afvalstoffenverordening;

b e s l u i t:

geen zienswijze af te geven op de Kadernota 2020 van de Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en
omstreken (VVI).

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 februari 2019.
de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

L.A.M. Kompier

