Agenda vergadering Algemeen Bestuur CAW
op woensdag 9 oktober 2019, aanvang 10:00 uur (tot 11:30 uur)
Locatie: Gemeentehuis Hoorn, Nieuwe Steen 1 te Hoorn, zaal C0.12

1.

(10:00 – 10:05 uur) Opening en mededelingen

2.

(10:05 – 10:05 uur) Vaststelling van de agenda
Voorstel: ter vaststelling.

3.

(10:05 – 10:10 uur) Ingekomen en uitgaande stukken sinds 4 juli 2019

(bijlagen)

Ingekomen stukken:
Zienswijze Medemblik op de jaarstukken 2018 en begroting 2020, bijlage 1c ontvangen 21 juni 2019
Zienswijze Medemblik op de jaarstukken 2018 en begroting 2020, bijlage 1e ontvangen 21 juni 2019
Zienswijze Medemblik op de jaarstukken 2018 en begroting 2020, raadsbesluit ontvangen 21 juni 2019
Zienswijze Opmeer op de jaarstukken 2018 en begroting 2020 ontvangen 26 juni 2019
Tarievenbrief HVC aandeelhouders A ontvangen 17 juli 2019
Pact van Friesland, brief ontvangen 24 juli 2019
Pact van Friesland, bijlage ontvangen 24 juli 2019
Besluitenlijst in concept van de Algemene Vergadering 23 mei 2019 d.d. 26 juli 2019
Directiepresentatie Algemene Vergadering 23 mei 2019 d.d. 26 juli 2019
Overzicht aanspreekpunten Raad van Commissarissen d.d. 26 juli 2019
Memorandum situatie AEB – afvalbranche d.d. 26 juli 2019
Memorandum inzake vragen rondom AEB d.d. 29 augustus 2019
Aanvraag inzamelingsvergunning VPGO d.d. 11 september 2019
Memorandum – Amsterdam wenst onderzoek samenwerkingsmogelijkheden d.d. 11 september 2019 onder
embargo
Memorandum - Amsterdam wenst onderzoek samenwerkingsmogelijkheden d.d. 11 september 2019
embargo opgeheven
Uitgaande stukken:
Raadsinformatiebrief terugkoppeling AB-CAW 4 juli 2019 d.d. 24 juli 2019

Voorstel: ter kennisneming.
4.

(10:10 – 10:15 uur) Verslag, besluiten- en actielijst d.d. 4 juli 2019
Voorstel: ter vaststelling.

(bijlagen)

5.

(10:15-10:35 uur) Technische vervolgbesluiten i.v.m. overdracht
(bijlagen)
taken/bevoegheden van GR-CAW naar individuele gemeenten t.b.v. de nieuwe DVO
(vaststellen wijziging tekst Gemeenschappelijke Regeling en allonge).
Voorstel: ter besluitvorming, de onderstaande punten:
1.
2.

3.

4.

Vaststellen wijzigingstekst GR en deze voor besluitvorming voorleggen aan gemeenten;
Instemmen met de allonge op de huidige uitvoeringsovereenkomst en deze te
ondertekenen na besluitvorming in colleges van B&W over definitief aangaan van nieuwe
DVO’s met HVC;
Intrekken van de regionale afvalstoffenverordening, met dien verstande dat de regionale
verordening zijn werkingskracht behoudt tot het moment dat de 7 West-Friese gemeenten
een eigen gemeentelijke afvalstoffenverordening hebben vastgesteld;
Vaststellen/bepalen van een gezamenlijk persmoment/communicatietraject.
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6.

(10:35 - 10:40 uur) Accountant CAW
(bijlage)
Besluitvorming mbt aanstelling van accountantsbureau Kaaphoorn i.p.v. PWC voor 2020 ivm de
hoge kosten van PWC.
Voorstel: in te stemmen met het aanwijzen van Kaap Hoorn Accountants en Adviseurs ten
behoeve van de controle van de jaarstukken CAW 2019.

7.

(10:40 – 10:50 uur) Verlening opdracht Bureau Buiten voor implementatie DVO
nagezonden)
o.b.v. offerte Bureau Buiten
Voorstel: ter besluitvorming.

8.

(10:50 – 11:00 uur) Stand van zaken onderzoeken Bodemzorg
Mondelinge toelichting door de heer Bosma.
Voorstel: ter bespreking.

9.

(11:00 – 11:15 uur) DVO Stand van zaken
Mondelinge toelichting door de heer Mogezomp.
Voorstel: ter bespreking.

(wordt

10. (11:15 – 11:25 uur) HVC – AEB
Mondelinge informatieuitwisseling.
Voorstel: ter bespreking.
11. (11:25 uur) Rondvraag en sluiting
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