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Voorstel / besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2020 van de GR VVI
2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de GR VVI
Inleiding
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke
regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting
voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële
Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de
deelnemende gemeenten 10 weken de tijd hebben om hun zienswijze kenbaar te maken aan de
GR. Het dagelijks bestuur van de GR Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (GR VVI)
heeft de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid
uw zienswijze op deze stukken in te dienen voor 21 juni 2021.
De doelstelling van de GR VVI is: Het behartigen van het belang van de verwerking van de door
de deelnemende gemeente verkregen afvalstoffen, waarbij een onderdeel is het onderling
verevenen van de transportkosten. Zie voor een meer uitgebreide beschrijving pagina 3 van de
jaarstukken 2020.
De beoogde resultaten over 2020 sluiten aan bij de doelen waar de VVI zich, namens de
deelnemers, voor inzet. De VVI vervult geen wettelijke taken en heeft geen beleidsontwikkeling.
De gemeenten zijn individueel verantwoordelijk voor het inzamelen van afval en het daarbij
behorende beleid. De VVI vertegenwoordigt wel de deelnemende gemeenten als collectief
aandeelhouder van de Huisvuilcentrale (HVC). De VVI heeft geen personeel in dienst en bezit
geen materieel of vastgoed. De activiteiten binnen de VVI zijn stabiel en worden in goed overleg
met de deelnemende gemeenten uitgevoerd.
Impact coronacrisis
Vorig jaar was bij het beoordelen van de jaarstukken en begroting de impact van corona nog niet
zichtbaar. Inmiddels is dat wel het geval. Volgens verwachting zijn er geen gevolgen voor de
kosten van de bedrijfsvoering van de VVI.
Wel is er een effect op het aanbod van de afvalstromen in 2020. Dit was voor alle stromen hoger
dan begroot of op basis van het resultaat in 2019 was te verwachten (4 - 16%). Dit is in lijn met
het landelijke beeld en is veroorzaakt door ‘corona-effecten’ waarbij inwoners meer tijd in en om
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huis hebben doorgebracht, consumpties zijn verplaatst van ‘buiten de deur’ naar thuis, extra is
opgeruimd, etc. Verwachting is overigens dat dit voor grof huishoudelijk afval een eenmalige
stijging was, doordat in de eerste lock-down veel inwoners een grote schoonmaak hielden.
De meerkosten voor de verwerking en transportvereffening zijn voor rekening van de individuele
deelnemers en vallen niet onder de kosten van de bedrijfsvoering van de GR.
Verschillende verwerkingstarieven begroting 2020 en rekening 2020
De verwerkingstarieven worden bepaald door HVC. Het verschil in de tarieven tussen de
begroting van 2020 en de rekening 2020 komt met name doordat ten tijde van het opstellen van
de begroting nog niet duidelijk was wat nieuwe tarieven voor zowel de verwerkingskosten als de
afvalstoffenbelasting (m.i.v. 1 januari 2020) zouden zijn. In de begroting werd uitgegaan van een
‘inflatiecorrectie’ t.o.v. de tarieven van 2019. In de gemeentelijke begroting zijn de juiste tarieven
(rekening 2020) gebruikt.
Voor gft heeft de stijging te maken met de vervuiling van de fractie, waarmee deze niet meer
voldeed aan de eisen. Het weer laten voldoen aan de eisen heeft tot een kostenverhoging geleid.
Voor grof huishoudelijk afval komt de stijging doordat grof huishoudelijk afval steeds beter
gescheiden wordt aangeleverd. Via bronscheiding in meerdere stromen op het afvalbrengstation
en de wijkinzameling is het grof huishoudelijk restafval afgelopen jaren steeds armer geworden
aan grondstoffen. Dit zorgt voor een afname van de hoeveelheid herbruikbare stromen die via
nascheiding kan worden teruggewonnen. Dit leidt netto tot minder positieve opbrengsten en door
het hoger aandeel residu aan niet recyclebaar, tot hogere verwerkingskosten.
Beoogd effect
Het gemeentelijk standpunt ten aanzien van de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van GR VVI
kenbaar te maken.
Argumenten
1.1
De jaarstukken geven geen aanleiding om zienswijzepunten op te geven
De jaarstukken zijn compleet en geven goed inzicht in de (financiële) activiteiten van de VVI. De
financiële effecten van de corona maatregelen zijn benoemd en toegelicht.
De accountant heeft een positieve controleverklaring afgegeven op de financiële stukken van de
VVI. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van de VVI. De in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties
over 2020 rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en relevante
wet- en regelgeving.
2.1
De begroting geeft geen aanleiding om hierop een zienswijze in te dienen
De begroting sluit aan bij de relevante richtlijnen BBV. Aangezien de gemeenschappelijke
regeling VVI zeer beperkte activiteiten ontplooit, is een deel van de BBV niet op de VVI van
toepassing en komt daarom ook niet in de stukken tot uiting.
De begroting 2022 is in lijn met de eerder dit jaar aangeboden kadernota 2022. Bij de begroting
wordt gewerkt met een financieel resultaat van €0. De GR VVI heeft namelijk niet tot doel om
eigen vermogen op te bouwen of te onttrekken. Dit komt omdat mee- of tegenvallers door
afwijkende hoeveelheden aangeboden afval of andere tarieven rechtstreeks bij de deelnemers in
rekening worden gebracht en onderdeel zijn van de gemeentelijk begroting en budgetcyclus.
Voor 2022 zijn de bedrijfskosten van de VVI geïndexeerd (+€500) en komen naar boven afgerond
uit op €38.000. De kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de
deelnemende gemeenten doorberekend. Voor Dijk en Waard komt dit voor 2022 uit op €10.400.
Dit is lijn met de bijdrage van Heerhugowaard en Langedijk samen in 2021. De dekking van de
bijdrage is onderdeel van de afvalstoffenheffing. Het opgenomen meerjarenperspectief is sluitend
en kent door de indexatie van tarieven en daling van afvalaanbod een beperkte jaarlijkse stijging
(+0.6 %).
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Kanttekeningen
Geen
Financiële gevolgen
De jaarstukken en begroting hebben geen directe financiële gevolgen voor de gemeente,
aangezien deze binnen de in de begroting van de gemeente opgenomen bedragen vallen.
Preventief toezicht
 Ja
 Nee
Communicatie
Uitvoering
Het dagelijks bestuur van de VVI ontvangt voor 21 juni 2021 een afschrift van dit raadsbesluit.
Het dagelijks bestuur formuleert een bestuurlijke reactie op mogelijk ontvangen zienswijzen (van
andere deelnemende gemeente) en legt deze voor aan het algemeen bestuur. In deze
vergadering worden de begroting en jaarstukken definitief vastgesteld.
Monitoring/evaluatie
De gemeenteraad heeft bij de kadernota 2022 van de GR VVI geen zienswijze afgegeven. In dat
kader zijn geen punten waar terugkoppeling op dient te worden gegeven.
Bijlagenr.
E202113617
E202113618

Titel/Onderwerp
Jaarstukken 2020, inclusief controleverklaring, GR Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken (VVI)
Begroting 2022 GR Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Mens en Samenleving d.d. 18 mei 2021
RB2021043 Afvalinzameling - zienswijze Jaarstukken 2020 en Begroting 2022
gemeenschappelijke regeling VVI :
Akkoordstuk

Nr.:

RB2021043

Voor
Tegen

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2021;
gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 18 mei 2021;
gelet op:
Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 35 en
Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019).;
besluit
1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2020 van de GR VVI
2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de GR VVI
Heerhugowaard, 1 juni 2021
De Raad voornoemd,
de wnd. griffier,
H. Wijnveen

de voorzitter,
A.B. Blase

Allen
---

