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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Aanpassen van de planning van de evaluatie ‘verruimen openingstijden gemeentewerf’ van 2020
naar 2019.
Inleiding
De gemeenteraad heeft op 18 december een besluit genomen over het aanpassen van de
openingstijden van de gemeentewerf (RB2018084).
Besluit aanpassen openingstijden gemeentewerf (incl. amendementen):
1. Per 2019 de openingstijden van de gemeentewerf op zaterdag uit te breiden naar 08:00 –
16:00 uur.
2. Kosten voor uitbreiden openingstijden gemeentewerf te ramen op ca. € 50.000 voor 2019 en
deze incidenteel te dekken uit het te verwachten rekeningresultaat 2018.
3. Het besluit in 2020 te evalueren:
- of door het verruimen van de openingstijden het gewenste effect wordt behaald;
- wat de daadwerkelijke kosten zijn van het verruimen van de openingstijden;
en dan opnieuw te besluiten of de verruimde openingstijden van kracht blijven.
In het presidium en bij de behandeling van de termijnagenda voor de gemeenteraad, zijn vragen
gesteld over de opgenomen evaluatie in 2020. Naar het nu lijkt is er geen logische samenhang
tussen de looptijd van de dekking (tot 2019 uit het rekeningresultaat 2018) en de besloten
evaluatie (2020). Dit zorgt voor verwarring en onduidelijkheid.
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Kernboodschap
Wordt vastgehouden aan de evaluatie in 2020 (besluit), dan is er geen dekking voor de kosten
van de verruiming van de openingstijden in 2020. Het streven van het college is om de looptijd
van de financiële dekking, evaluatie van de openingstijden en het besluit over voorzetting van
verruimde openingstijden in lijn met elkaar te brengen en zo ook te zorgen voor continuïteit in
dienstverlening naar inwoners toe.
Hiervoor heeft het college het volgende besloten:
1. Planning voor de evaluatie van het besluit “verruiming openingstijden gemeentewerf” aan te
passen van 2020 naar 2019.
2. Evaluatie ter besluitvorming aan de gemeenteraad, gelijktijdig met tussenevaluatie
grondstoffenbeleid, eind 2019 voor te leggen.
Ad 1 Evaluatie in 2019 sluit het best aan bij de strekking van het besluit en amendementen.
Uitgaande van het feit dat de gemeenteraad niet voornemens was om met het besluit en de
amendementen een situatie te creëren, waarbij er geen dekking zou zijn voor het verruimen van
de dienstverlening, is de looptijd van de financiële dekking wat betreft het college maatgevend.
Bij amendement A van o.a. Groen Links was het uitgangspunt dat de kosten structureel worden
opgenomen in de afvalstoffenheffing, zoals in het oorspronkelijke besluit was opgenomen. Door
amendement B is dit echter veranderd in een eenmalige dekking voor 2019 uit het
rekeningresultaat.
Bij amendement B van o.a. HOP is het uitgangsput dat de evaluatie in 2019 zou plaatsvinden en
er dan besloten kon worden over voortzetten van de verruiming met een structurele dekking. Het
evaluatiemoment van 2019 is wel genoemd bij de onderbouwing van het amendement. Het is
echter niet opgenomen in het daadwerkelijke besluit. Door het aannemen van amendement A is
in het besluit een evaluatie in 2020 vastgesteld.
Ad 2.Vanuit de aangenomen motie van VVD, moeten de financiële gevolgen van de verruimde
openingstijden al inzichtelijk zijn in 2019.
De motie koppelt de financiële evaluatie van de openingstijden aan de evaluatie van het
grondstoffenbeleidsplan. Deze evaluatie staat gepland voor het derde kwartaal 2019. Door ook
de evaluatiepunten vanuit amendement A erbij te betrekken, zoals het gewenste effect van de
openingstijden, kan de gemeenteraad een volledig besluit worden voorgelegd over het
voortzetten van de openingstijden.
Consequenties
Evalueren in 2019 i.p.v. 2020 kent beperkingen in beschikbaarheid van de benodigde gegevens.
We verzamelen in 8 maanden minder gegevens dan in 12 maanden. Het gaat met name over de
aangeboden hoeveelheden afval / grondstoffen en de betrouwbaarheid van de gegevens bij
extrapoleren naar een volledig jaar.
Communicatie
Aangepaste planning komt ook in de termijnagenda.
Vervolg
Evaluatie van de openingstijden wordt meegenomen bij de tussenevaluatie van het
grondstoffenbeleidsplan. Uitvoering is gepland voor derde kwartaal 2019. Bestuurlijke
raadsbehandeling van de uitkomsten van de evaluatie zal niet eerder zijn dan november 2019.
Bijlage(n)
N.v.t.
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Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase

