Naam gemeenschappelijke regeling: CAW
Jaarrekening 2017
Wat wilden we bereiken?
• Welke (maatschappelijke)
doelen waren vastgesteld?

De belangrijkste doelen conform kadernota/gemeenschappelijke
regeling zijn:
• Het (doen) beheren van huishoudelijke en andere
afvalstoffen met o.a. een toename van de gescheiden
inzameling van herbruikbare stromen en een afname van de
hoeveelheid restafval als resutlaat;
• Het ten behoeve van de deelnemende gemeenten
participeren in HVC
• Het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud

Wat zouden we daarvoor doen?
• Op welke manier wilden we
de doelen realiseren?
• Zijn deze activiteiten ook
uitgevoerd? Waarom (nog)
niet?
• Wat hebben de gemeenten
hiervan gemerkt?

Het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen vindt
plaats door HVC zoals dat is vastgelegd in de
Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Meer gescheiden
inzameling en minder restafval wordt o.a. gerealiseerd via de
uitrol van de oranje bak bij de laagbouw. De voorzitter van de
GR vertegenwoordigt de GR bij o.a. de aandeelhoudersvergaderingen van HVC. Bij het beheer van de voormalige
stortplaats Westwoud speelt met name het beheer en monitoren
van de afvalwaterstromen een belangrijke rol.
Al deze activiteiten zijn uitgevoerd en via diverse rapportages
aan de deelnemende gemeenten teruggekoppeld.
De kosten voor het beheer van de huishoudelijke afvalstoffen
worden door HVC rechtstreeks verrekend met de deelnemende
gemeenten. De door HVC gemaakte kosten voor het inzamelen
en (laten) verwerken van het kunststofverpakkingsafval worden
vergoed door het Afvalfonds en via het CAW met HVC verrekend.
Het CAW staat garant voor een deel van de schulden van HVC en
ontvangt daarvoor een garantstellingsprovisie. Deze wordt aan
de deelnemende gemeenten uitbetaald. De kosten voor de
nazorg van Westwoud worden betaald uit de daarvoor aanwezige
voorziening.

Wat mocht het kosten?
• Welke middelen waren
beschikbaar gesteld?

Wat is (inhoudelijk)
gerealiseerd? (in hoeverre zijn
de doelen bereikt)

Wat is het (financiële)
resultaat?
• Welke resultaatsbestemming
wordt voorgesteld

Wat is de reservepositie?

De gestelde doelen zijn bereikt. Ten aanzien van de doelen op
het gebied van gescheiden inzameling en reductie restafval is
sprake van een toename van de het scheidingspercentage in
vrijwel alle CAW-gemeenten en een aanzienlijke reductie van de
hoeveelheid restafval.
Het resultaat over 2017 bedroeg €-35.885. Dit resutlaat is
(mede) het gevolg van een door de Belastingdienst opgelegde
belastingrente. Het CAW heeft bezwaar aangetekend tegen deze
opgelegde belastingrente. Het resultaat wordt gedekt uit de
reserve.

Naast een algemene reserve van € 54.286,- is er een voorziening
tbv de nazorg Westwoud (stand per 31 december 2017 €
986.537,-) en een bestemmingsreserve (stand per 31 december
2017 € 831.066,-). Deze bestemmingsreserve zal na instemming
door de raden worden ingezet voor activiteiten (b.v. rondom de

tot stand koming vna de nieuwe DVO) en/of investeringen om de
afvalstoffendoelstellingen te realiseren.
Begroting 2019
Welke (gewijzigde) doelen
worden voorgesteld?
Wat gaan gemeenten hiervan
merken?

Welke ontwikkelingen zijn er,
die tot bijstelling van de
doelen c.q. de hiervoor
benodigde middelen leiden?

De belangrijkste doelen blijven ongewijzigd:
• Het (doen) beheren van huishoudelijke en andere
afvalstoffen met als ambitie het behalen van de landelijke
doelstellingen van 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval
per inwoner per jaar in 2020;
• Het ten behoeve van de deelnemende gemeenten
participeren in HVC;
• Het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud.
In 2018 loopt het traject om te komen tot een nieuwe DVO voor
de CAW-gemeenten. Omdat het effect van deze nieuwe DVO op
dit moment nog niet bekend is, is de huidige begroting een
voortzetting van de begrotingen uit voorgaande jaren.
Het beheer van (huishoudelijke) afvalstoffen blijft er op gericht
om meer herbruikbare stromen gescheiden in te zamelen en
mede daardoor minder restafval voor verwerking in een
afvalenergiecentrale aan te bieden. Dit leidt tot andere
inzamelsystemen met b.v. meer en/of andere containers, andere
inzamelfrequenties etc.

Zijn dit ontwikkelingen die
gemeenteraden kunnen
beïnvloeden of niet?
• Beïnvloedbaar: eigen
ambities
• Niet-beinvloedbaar:
wettelijke richtlijnen

De gemeenteraden worden betrokken bij de tot stand koming
van de nieuwe diensverlenigsovereenkomst, de nieuwe
grondstoffenplannen en de eventueel daaruit voorvloeiende
besluitvorming over wijziging in de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen. Ook worden de raden betrokken bij
het besteden van de bestemmingsreserve die in 2017 is
onttrokken uit de voorziening Westwoud.

Indexatie (loon- en prijs)

CAW heeft geen medewerkers in dienst.

Risicomanagement/
weerstandsvermogen

Uit de monitoringsgegevens van het afvalwater van de
voormalige stortplaats Westwoud blijkt de invloed van het
stortlichaam op kwaliteit/samenstelling van het afvalwater
gering te zijn. De voorziening tbv de nazorg Westwoud is op basis
van de huidige inzichten en ontwikkelingen toereikend. Voor het
overige zijn er geen (financiële) risico’s met betrekking tot het
CAW.

Bijdrage van de West-Friese
gemeenten

De Westfriese gemeenten leveren geen financiële bijdrage aan
het CAW. De in het CAW deelnemende gemeenten ontvangen via
het CAW van HVC de zogenaamde garantstellingsprovisie. Deze
bedraagt in 2019 naar schatting (afgeronde bedragen):
Hoorn: € 240.000
Enkhuizen: € 61.000

Medemblik: € 146.000
Drechterland: € 64.000
Stede Broec: € 71.000
Opmeer: € 37.000
Koggenland: € 74.000

