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Voorstel / besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen over de Kadernota 2022 GR Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken (VVI)
Inleiding
In 2018 is door de raden besloten gemeenschappelijke regelingen waarvoor een openbaar
lichaam is ingesteld te verzoeken om jaarlijks uiterlijk 15 december een kadernota met financiële
en beleidskaders aan te bieden aan de raden, waarvoor de raden uiterlijk 1 maart een zienswijze
kunnen afgeven.
De doelstelling van de VVI is: Het behartigen van het belang van de verwerking van de door de
deelnemende gemeenten ingevolge de Wet Milieubeheer verkregen afvalstoffen. Zie voor een
meer uitgebreide beschrijving pagina 3, van de Kadernota 2022
-

De GR bekrachtigt het gemeentebeleid om het aangeboden afval op een zo goed mogelijke
manier verder te verwerken. Daarnaast behartigt de GR als aandeelhouder van HVC, de
belangen en standpunten van de gemeente.

-

De GR houdt zich aan de in de regietafel gemaakte financiële afspraken. Aangezien de GR
geen eigen personeel of gebouwen heeft zijn veel van de afspraken niet relevant.

Beoogd effect
Het gemeentelijk standpunt ten aanzien van de beleidsmatige en financiële kaders, zoals
genoemd in de kadernota 2022 van de VVI, kenbaar te maken.
Argumenten
1.1 Kadernota geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.
De kadernota is opgesteld volgens het format, dat is aangeleverd door de regietafel NoordHolland 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 2022 worden 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
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geen eigen kantoorruimte met daaraan gekoppelde kosten. Voor de VVI is geen sprake van vrij
te besteden middelen en heeft derhalve geen algemene reserve. 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.
Kanttekeningen
Geen
Financiële gevolgen
De kadernota heeft geen directe financiële gevolgen voor de gemeente, aangezien deze binnen
de in de begroting van de gemeente opgenomen bedragen vallen.
Preventief toezicht
 Ja
 Nee
Het vaststellen van kaders van Gemeenschappelijke regelingen leidt niet automatisch tot het
vaststellen van de daaruit voortkomende begrotingen en of begrotingswijzigingen c.q. het
verhogen van bestaande lasten voor die betreffende Gemeenschappelijke regelingen.
Communicatie
Uitvoering
Het dagelijks bestuur van de VVI ontvangt voor 1 maart 2021 een afschrift van dit raadsbesluit.
Monitoring/evaluatie
Bij het beoordelen van de jaarstukken (inclusief begroting) wordt gekeken naar de ontwikkelingen
die in de kadernota zijn opgenomen.
Verwerken voorgaande zienswijze:
Met de gemeenteraad is afgesproken om aan te geven hoe voorgaande zienswijzen zijn
verwerkt. Bij de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van de VVI heeft de gemeenteraad
besloten om geen zienswijze af te gegeven.
Bijlagenr.
Bij2023590
E202042068

Titel/Onderwerp
Aanbiedingsmail concept kadernota GR VVI
Concept-Kadernota 2022 GR VVI

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 2 februari 2021
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2021;
gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 2 februari 2021;
gelet op:
Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b.
Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019)
Notitie informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen;
besluit
1. Geen zienswijze in te dienen over de Kadernota 2022 GR Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken (VVI)
Heerhugowaard, 16 februari 2021
De Raad voornoemd,
de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase

