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Gevraagde beslissing(en)
1.
2.

een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van de VVI Alkmaar
e.o.;
deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) bestuur van VVI Alkmaar
e.o. kenbaar te maken.

Inleiding
Op 20 februari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie Informatievoorziening
Gemeenschappelijke Regelingen. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle
gemeenten in Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland).
Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van de raad ten aanzien van
Gemeenschappelijke Regelingen.
Onderdeel van dit raadsbesluit is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang van het
begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 15 december de Kadernota aan te leveren. In deze kadernota
zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. De gemeenteraden
worden in de gelegenheid gesteld voor 1 maart een zienswijze af te geven ten aanzien van deze
kadernota en zo te kunnen sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de
begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke Regelingen voor zienswijzen aan de raden
worden aangeboden.
In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2021 van
de gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI).
Verwerken voorgaande zienswijze:
Met de gemeenteraad is afgesproken om aan te geven hoe voorgaande zienswijzen zijn verwerkt. Bij
de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de VVI heeft de gemeenteraad besloten om geen
zienswijze af te gegeven.

Beoogd resultaat
Dit voorstel beoogt de raad te adviseren over de reactie op de Kadernota 2021 GR VVI en op die
manier eerder te kunnen sturen op, indien van toepassing, (beleids)ontwikkelingen binnen de GR.
Argumenten
1.
2. 1.1 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. Voor 2021worden er geen beleidsmatige ontwikkelingen voorzien die
leiden tot verandering in het financieel perspectief.
1.2. Invloed van de GR VVI op de financiële stromen is zeer beperkt.
Gelet op de beperkte omvang en taken van de VVI is er geen sprake van beleidsmatige
keuzes die van invloed zijn op de geldstromen binnen de VVI. De VVI heeft geen eigen
personeel en geen eigen kantoorruimte met daaraan gekoppelde kosten. Voor de VVI is
er geen sprake van vrij te besteden middelen en heeft derhalve geen algemene reserve.
VVI beschikt niet over eigen gebouwen en personeel en naast de kosten voor het
secretariaat heeft de VVI geen vaste jaarlijkse uitgaven. Aspecten zoals indexatie loon
en prijs, rente op kapitaalgoederen en % overhead zijn voor de VVI niet relevant.
1.3. De VVI fungeert als centraal distributiepunt.
Het grootste deel van de geldstromen bij VVI bestaat uit middelen waarvan de lasten en
baten direct aan elkaar gekoppeld zijn.
- Kosten voor transport en verwerking van afvalstoffen. Hierbij worden de kosten voor
verwerking bepaald door:
 De door de deelnemende gemeenten aan te leveren hoeveelheid afvalstoffen;
 De kosten van overslag en transport per ton te verwerken afval (RvC van HVC);
 Het tarief per ton te verwerken afval (RvC van HVC).
- Verevening van transportkosten die door deelnemende gemeenten is afgesproken;
- Het 1 op 1 uitbetalen van de garantstellingsprovisie van 1% aan de deelnemende
gemeenten, die de VVI van HVC ontvangt.
Kanttekeningen
Geen.
Communicatie
Het Dagelijks bestuur van de VVI ontvangt voor 1 maart 2020 een brief met een reactie op de inhoud
van de Kadernota 2021.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
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Financiën
Voor 2021 worden er geen beleidsmatige ontwikkelingen voorzien die leiden tot verandering in het
financieel perspectief.
De werkelijke kosten van de GR bestaan uit het voeren van het secretariaat (ingehuurd bij HVC) en
het uitvoeren van de accountantscontrole. Deze kosten worden via de VVI naar rato van het tonnage
afval aan de deelnemende gemeenten doorberekend.
Vervolgstappen
Na besluitvorming door de raad wordt het (dagelijks) bestuur van de VVI per brief geïnformeerd over
de vastgestelde zienswijze.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit



Concept brief DB zienswijze Kadernota 2021 gemeenschappelijke regeling VVI;
Concept kadernota 2021 Openbaar lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en
omstreken (VVI).

Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2020, nummer 18;
gelet op:
artikel 189 Gemeentewet;
artikel 34 eerste en derde lid, 34b en 35 derde lid Wet gemeenschappelijke regelingen;
Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR);
Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’;

b e s l u i t:

1.
2.

een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van de VVI Alkmaar e.o.
deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) bestuur van VVI Alkmaar
e.o. kenbaar te maken.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2020.
de raadsgriffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier

