Aan:

gemeenteraden van in het CAW deelnemende gemeenten

Van:

AB-CAW

Betreft:

Terugkoppeling vergadering Algemeen Bestuur CAW d.d. 13-07-2018

Datum:

20 juli 2018

Inleiding
Op 13 juli jl. was er een vergadering van het AB-CAW. Door middel van dit memo informeert het AB-CAW u
op hoofdlijnen over hetgeen tijdens dit overleg is besproken en welke besluiten er zijn genomen.
Agenda
De agenda van dit overleg was als volgt:
1.
1a
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening en mededelingen,
Verkiezing DB en voorzitter
Vaststelling van de agenda
Ingekomen en uitgaande stukken sinds 9 mei 2018
Verslag, besluiten- en actielijst d.d. 9 mei 2018
Formele vaststelling jaarstukken 2017 en begroting 2019
Stand van zaken bezwaar naheffingsaanslag
Oogst rondje langs de gemeenteraden en hoe verder
Stand van zaken traject Gemeentelijke Grondstoffenplannen
Te beschouwen varianten voor samenwerkingsvorm CAW
Voorstel vormen aanvullend onderzoeksbudget
Hoofdpunten nieuwe DVO en standpuntbepaling (richtinggevende keuzes) daarop door AB
Rondvraag en sluiting

Verkiezing DB en voorzitter
Samir Bashara wordt unaniem gekozen als voorzitter van het CAW. Naast Samir Bashara wordt Bart
Nootebos benoemd als lid van het DB-CAW. Caroline van de Pol en Andrea van Langen bepalen in
onderling overleg wie plaats neemt in het DB-CAW.
Ingekomen en uitgaande stukken
De stukken worden ter kennisgeving aangenomen.
Verslag, besluiten- en actielijst d.d. 12 april 2018
Het verslag en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt besproken. Vrijwel alle
acties zijn uitgevoerd. De secretaris stelt een memo over de huidige stand van zaken betreffende de ‘Ja-Jasticker’. Deze zal in september met het AB-CAW worden gedeeld.
Naar aanleiding van het verslag:
• De secretaris meldt een eerste overleg met Bureau Tauw over de opties voor het zuiveren van het
afvalwater van de voormalige stortplaats Westwoud en een eerste inschatting van de mogelijke
kosten. Een notie hierover zal nader worden uitgewerkt en in september met het
Hoogheemraadschap worden besproken. Na instemming met de aanpak zal het CAW hierover
communiceren.
• Het tijdens het vorige overleg vastgestelde uitvoeringsbesluit is ondertussen gepubliceerd, o.a. in
de regionale pers en op de site van het CAW (http://www.gr-caw.nl/).
• De privacy verwerkersovereenkomst is ondertussen door alle bestuurders getekend.
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Formele vaststelling jaarstukken 2017 en begroting 2019
De secretaris meldt de inspraakreactie van de raad Medemblik. Deze komt vrijwel overeen met de door
toenmalig wethouder Tigges ingebrachte reactie en zal in lijn met het verslag van het AB-CAW d.d. 12 april
2018 worden beantwoord.
Samir Bashara meldt de voorgenomen maar uiteindelijk niet ingediende motie vanuit de raad Hoorn waarin
o.a. werd gevraagd naar een reflectie van het AB-CAW met betrekking tot haar functioneren in 2017 en het
formuleren van verbeterpunten op de gebieden organisatie, transparantie en communicatie. Deze aspecten
zullen worden opgenomen in een beleidsmemo AB-CAW zoals het nieuwe bestuur dat zal vaststellen.
Het AB-CAW stelt de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 definitief vast conform de op 12 april 2018
onder voorbehoud vastgestelde stukken.
Stand van zaken bezwaar naheffingsaanslag
De officiële uitspraak van de Belastingdienst zal via de ingekomen stukken onder het AB-CAW worden
verspreid. Mede gelet op het van advies van KPMG gaat het AB-CAW akkoord met het afzien van een
beroepsprocedure en over te gaan tot het betalen van de belastingrente. In de jaarrekening 2017 van het
CAW was deze post al voorzien.
Oogst rondje langs de gemeenteraden en hoe verder
In alle gemeenten behalve Hoorn zijn de raden geïnformeerd over het DVO-traject. Samir Bashara meldt
diverse pogingen te hebben gedaan dit ook in Hoorn te agenderen, maar dat dit tot nu toe niet ingepast kon
worden. De overige leden van het AB-CAW dringen er bij Hoorn op aan om deze raadsbijeenkomst op zo
kort mogelijk termijn alsnog voor de raad Hoorn te laten organiseren. De heer Mogezomp geeft een korte
toelichting op het door hem opgestelde overzicht. De AB-leden noemen de diverse aandachtspunten
waaronder de financiële gevolgen, de toekomstige rol van het CAW, het aandeelhouderschap van HVC,
scheiding van kunststoffen, en communicatie. Alhoewel het belang van maatwerk (aan welke ‘knoppen’ kun
je draaien en wat zijn b.v. de financiële gevolgen) breed gedragen wordt, zullen ook heldere afspraken
gemaakt moeten worden over de aspecten die vragen om collectiviteit. Zo kort mogelijk na de zomer wordt
een informatiebrief met daarin de weergave van de raadsinformatiebijeenkomsten (inclusief een
samenvattend overzicht van vragen en antwoorden) verspreid. In deze brief wordt ook de verdere planning
opgenomen. Het AB hecht aan een zorgvuldig proces, waarbij kwaliteit boven snelheid gaat en
gemeenteraden in positie worden gebracht om hoofdkeuzes te kunnen maken.
Stand van zaken traject Gemeentelijke Grondstoffenplannen
De startnotities per gemeente worden ambtelijk voorbereid en in september met de bestuurders besproken.
Bart Nootebos noemt in dit kader het in het coalitieprogramma van de gemeente Stede Broec opgenomen
onafhankelijk en regionale onderzoek naar voor- resp. nascheiding.
Te beschouwen varianten voor samenwerkingsvorm CAW
Met behulp van een presentatie geeft de heer Mogezomp een korte toelichting. Hij geeft aan dat dit
onderwerp ook al naar voren is gekomen bij de raadsbijeenkomsten en dat er nog individuele gesprekken
met de bestuurders zullen plaatsvinden. Hij geeft een korte toelichting op de 4 varianten en benoemt daarbij
de kenmerken. Tevens schetst hij de criteria op basis waarvan een afweging plaats zal kunnen vinden. Als
specifieke aandachtspunten noemt het AB-CAW o.a. het volgende; de mogelijke behoefte aan meer
regionale afstemming bij toenemende individualisering en het eventueel verbreden van het
aandachtsgebied (‘duurzaamheid’) van de samenwerking. De voormalige stortplaats Westwoud en de
invulling van het secretariaat worden door het AB gezien als aparte onderdelen waarvoor los van de
samenwerkingsvarianten bekeken moet worden hoe de CAW-gemeenten hiermee om wensen te gaan.
Voorstel vormen aanvullend onderzoeksbudget
Het AB-CAW stemt in met het voorstel om een onderzoeksbudget van € 30.000.- te vormen waaruit
specialistische advisering op juridisch en/of financieel gebied kan worden gefinancierd. De bijdrage per
gemeente wordt bepaald op basis van het aantal inwoners per gemeente. Het DB CAW wordt
gemandateerd om opdrachten te kunnen verlenen uit dit budget.
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Hoofdpunten nieuwe DVO en standpuntbepaling (richtinggevende keuzes) daarop door het AB
De HVC medewerkers zijn bij het bespreken van dit agendapunt niet aanwezig. Het AB-CAW verwacht van
HVC als uitvoeringspartner dat ze maximale transparantie geeft. Andere aspecten zoals de loopduur van de
nieuwe DVO, opzegtermijnen en condities komende in een volgend besloten overleg aan de orde.
Rondvraag en sluiting
Andrea van Langen meldt het plaatsingsplan voor ondergrondse containers in de binnenstad van
Medemblik. Het plaatsingsplan heeft ter inzage gelegen en formeel moet de nota van antwoord door het DB
CAW worden vastgesteld. Indien mogelijk wordt dit geagendeerd voor het eerstvolgende DB in september
en indien noodzakelijk wordt dit via een schriftelijke ronde aan het DB-CAW voor besluitvorming
voorgelegd.
Naar aanleiding van het persbericht van HVC over de geuroverlast Middenmeer geeft Andrea van Langen
aan dat haar insteek is dat deze overlast zo spoedig mogelijk moet worden beëindigd.
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