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NV HVC
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Afwezig m.a.: _________________________________________________________________________________
1. Opening en mededelingen
De heer Bashara meldt dat naar aanleiding van het krantenartikel in het NHD op 3 juli jl. ‘Verschil in
afvaltarief komt door gemeenten’ overleg heeft plaatsgehad met de heer Van Steensel, algemeen
directeur van HVC. HVC heeft een memorandum naar de leden van het CAW gezonden dat naar de
raden kan worden gezonden.
2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgaande stukken sinds 16 mei 2019
Ingekomen stukken:
2019-05-10 HVC Vooruitblik AV 23 mei 2019
2019-06-11 HHNK aansluitovereenkomst CAW Westwoud
2019-06-19 HVC Terugblik AV 23 mei 2019
Uitgaande stukken:
2019-04-24 Raadsinformatiebrief terugkoppeling AB-CAW 10 april 2019
De ingekomen en uitgaande stukken worden ter kennisgeving aangenomen.
4. Verslag, besluiten- en actielijst d.d. 16 mei 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Actielijst
Actie nr. 2 kan er af.
Actie nr. 6 is gereed.
Actie nr. 9 is gereed, scenario blijft staan
Actie nr. 10 is gereed
Actie nr. 11 is gereed
Actie nr. 12 is geagendeerd en gereed
De actielijst wordt met inachtneming van deze wijzigingen vastgesteld.
5. Definitief vaststellen van jaarstukken en begroting
De heer Bosma meldt dat van de gemeenten Enkhuizen, Koggenland en Hoorn er nog geen
zienswijze is ontvangen. De ontvangen zienswijzen van de andere gemeenten zijn positief.
De heer Bashara en mevrouw Van de Pol melden dat Hoorn, resp. Koggenland een positieve
zienswijze afgegeven.
De vergadering stelt de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 definitief vast.
6. Opdrachtverlening Bodemzorg voor uitvoeren ‘dagelijkse’ uitvoeringstaken beheer
Westwoud vanaf pensionering huidige medewerker
De heer Bosma meldt dat vanwege het pensioenakkoord de betrokken medewerker eerder met
pensioen gaat, nl per 1/10. De notitie moet op dit punt aangepast worden. Opdracht komt ten laste
van de voorziening, niet van gemeenten.
De vergadering stemt in met de opdrachtverlening conform voorstel.
7. Opdrachtverlening vanuit CAW voor handhavende taken

aan gemeente Medemblik
De heer Kuipers licht dit agendapunt toe. De gemeente wil graag handhaven indien op onjuiste wijze
gebruik wordt gemaakt van de inzamelmiddelen. Het CAW is daartoe bevoegd en deze handhavende
taken door de gemeente uit laten voeren met behulp van een opdrachtverlening.
De heer Nootebos informeert waarom niet in andere gemeenten dit ook zo is geregeld. De heer
Bosma geeft aan dat het in casu een specifieke vraag van Medeblik was.
De heer Luyckx geeft aan dat dit meegaat in het grondstoffenplan.
De vergadering stemt in met opdrachtverlening voor handhavende taken aan gemeente
Medemblik conform voorstel.
8. Onderzoek toekomst CAW
De heer Mogezomp geeft een toelichting bij dit agendapunt.
Er zijn diverse mogelijkheden qua organisatievorm voor het CAW. De haalbaarheid van deze
organisatievorm hangt ook samen met de diverse taakvelden die door de organisatie moeten worden
uitgevoerd.
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Aandeelhouderschap
Er worden diverse vormen van aandeelhouderschap besproken waaronder het individueel
aandeelhouderschap van de afzonderlijke gemeenten en het behoud van het huidige
aandeelhouderschap in gezamenlijkheid binnen een entiteit zoals het CAW.
Stortplaats
Er is een aantal opties in onderzoek met betrekking tot de toekomst van het beheer van de voormalige
stortplaats Westwoud, waaronder overdracht aan een andere partij, maar ook handhaving van de
huidige situatie. Ook wordt een scenario verkend waarbij er geen CAW meer is om het beheer te
doen. De aanwezigen bespreken de verschillende scenario’s. Naar verwachting blijft het beheer van
de stortplaats de komende twee jaar in ieder geval nog bij het CAW.
9. Stand van zaken besluitvorming DVO / Accountantsonderzoek
De heer Mogezomp licht dit agendapunt toe.
Voorheen bevatte de DVO een regeling voor verevening van kwijtscheldingen. Deze regeling is in het
verleden opgesteld om invulling te geven aan het solidariteitsstandpunt van de deelnemende
gemeenten. In de nieuwe DVO ontbreekt een dergelijke regeling, dus als de leden van het CAW deze
regeling willen handhaven, dan dient er een bestuurlijke afspraak te worden gemaakt.
De heer Mogezomp geeft aan dat een dergelijke verevening ook plaatsvindt bij transportkosten en dat
deze verevening verdwijnt; spreker pleit ervoor om de verevening bij de kwijtscheldingen ook te laten
vervallen.
De heer Luyckx merkt op dat bij het vervallen van deze verevening de gemeenten Hoorn en
Enkhuizen met de negatieve gevolgen worden geconfronteerd.
De heer Broeders merkt op dat tot nu toe de stedelijke omgeving relatief meer betaalde. Nu vindt
o.b.v. de sociale structuur verevening plaats, maar daar gaat de afvalstoffenheffing niet over. Als alle
gemeenten hetzelfde bedrag zouden krijgen, dan zou compensatie terecht zijn, maar dit verschilt al
per gemeente, dus extra verevening is niet terecht.
Mevrouw Van de Pol geeft aan dat het een vorm van bijzondere bijstand is. Afspraak is dat iedere
gemeente zelf het beleid bepaalt. Een afspraak binnen het CAW hierover blijft mogelijk, uniformiteit is
van belang.
De heer Nootebos geeft aan het eens te zijn met mevrouw Van de Pol. Spreker verwacht door uitrol
van de oranje bak dat het tarief zal dalen, net zoals bij Stede Broec.
De heer Bashara geeft aan het eens te zijn met de heer Broeders. Verevening betekent in dit geval
een compensatie van iets dat al gecompenseerd wordt. Spreker geeft aan dat het tijd is om dit in
beeld te krijgen.
De heer Luyckx wil graag de gevolgen in zicht krijgen indien verevening wegvalt.
De heer Nootebos geeft aan dat het sociaal beleid ruimhartig is inEenkhuizen, ruimhartiger dan in
Stede Broec, en dat zie je terug in de cijfers.
De heer Luyckx informeert of het mogelijk is om de huidige compensatie in een andere vorm te bieden
in het sociale domein.
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De heer Broeders ziet graag een overzicht met alle plussen en minnen, waaronder ook kwalitatieve
factoren meegaan.
De vergadering geeft aan graag een overzicht te ontvangen van de gevolgen bij het vervallen
van verevening van kwijtscheldingen.
Samenwerkingsvormen
De heer Mogezomp bespreekt een aantal mogelijke vormen van entiteiten en de bijbehorende
kenmerken, voor- en nadelen met betrekking tot samenwerking, kennisdeling, zelfstandigheid,
bestuurlijke drukte, aandeelhouderschap en beheer van de stortplaats.
De aanwezigen bespreken de verschillende vormen; de raden moet duidelijk worden gecommuniceerd
dat - in ieder geval voorlopig - het CAW blijft voortbestaan.
De heer Mogezomp stelt voor om medio oktober een extra AB-vergadering te beleggen waarbij een
concept adviesnotitie zal worden geagendeerd die naar gemeenteraden kan worden gezonden. Het
AB kan daarna besluiten.
De heer Bashara geeft aan dat het de bedoeling was om het besluit bij de individuele gemeenten te
laten. Er is geen haast. De raden willen hierover overleg; spreker stelt voor om de notitie op te stellen
en deze tijdens de regiobijenkomst in november 2019 centraal te bespreken.
De heer Beemster stelt voor om het Grondstoffenplan in december 2019 te bespreken. De heer
Bashara antwoordt dat dit ook tijdens een regulier overleg van CAW AB mogelijk is.
De heer Mogezomp gaat bevoegdheid van de gemeenten juridisch na.
De heer Nootebos merkt op dat de GR zo nodig aangepast moet worden.
De heer Mogezomp deelt ter vergadering een planning uit.
De heer Beemster informeert naar de zgn ‘allonge’ bij de huidige DVO (aanpassing van de huidige
DVO mbt prijsstelling) en informeert of HVC daarmee gaat instemmen en zo ja wanneer.
De heer Mogezomp antwoordt dat dit loopt en dat HVC instemt met deze planning. Vijf van de zeven
gemeenten gaan het voor de zomer vaststellen. Als het in oktober rond is, dan kan de
afvalstoffenverordening nog in december 2019 worden vastgesteld.
10. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Van de Pol meldt dat de gemeente met “Schoon in Noord-Holland” zwerfafval gaat
opruimen. Meer informatie via spreker te verkrijgen.
De heer Nootebos stelt namens het DB voor om als CAW AB een uitspraak te doen over de
voortzetting van de secretariaatvoering zoals nu het geval is tot in 2020 in het belang van de
continuiteit.
De vergadering gaat akkoord met voortzetting van de secretariaatvoering in de huidige vorm.
De heer Luyckx informeert naar de pijnpunten bij de raden met betrekking tot het CAW en de DVO. De
aanwezigen doen kort verslag van hun ervaringen.
De heer Bashara sluit de vergadering.
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