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VASTGESTELD 

1 
Dataclassificatie 1 - Basis Niveau 

 

Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), R.W. Tesselaar, A.H.M. Kalthoff en A.J.P Beemster 

Secretaris: G.M. Klaver 

Afwezig: M.A.S. Winder 

Volgnr: 001  Poststuk: 19.0012064 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 24-09-2019 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 24-09-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0011907 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

 

Inhoud:  

Raadinformatiebrief onderzoek samenwerking HVC en afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam 

 

Besluit:  

Kennisnemen van  

Stand van zaken rond besluit gemeente Amsterdam om onderzoek te doen naar publieke 

samenwerking tussen afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam en HVC 

 

Volgnr:  003  Poststuk: 19.0011910 RO 

Omschrijving: Beantwoording raadsvragen DSV fractie over ontwikkelingen rond een 

eventueel samengaan van HVC met AEB 

 

Inhoud:  

Op 20 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders, conform artikel 39 

van het Reglement van Orde van de gemeenteraad, vragen ontvangen van de fractie van DSV 

inzake de ontwikkelingen rond een eventueel samengaan van HVC met afvalenergiebedrijf AEB 

Amsterdam. 

Middels bijgaande conceptbrief, met kenmerk 19.0011911, geeft het college antwoord op de 

gestelde vragen. 

 

Besluit:  

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen die zijn ingediend door de 

fractie van DSV Opmeer overeenkomstig de opgestelde conceptbrief en deze als afschrift aan 

de raad te verzenden. 
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Argumenten:  

1.1. Door de fractie van DSV zijn in het kader van artikel 39 van het Reglement van Orde van 

de Gemeenteraad vragen gesteld over de ontwikkelingen rond een eventueel samengaan van 

HVC met afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam. Middels bijgaande conceptbrief, met kenmerk 

19.0011911, wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen. 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 19.0010163 RO 

Omschrijving: Financiële gevolgen nieuwe DVO afvalinzameling HVC 

 

Inhoud:  

Al enkele jaren staat de hoogte van de tarieven die HVC bij de gemeente in rekening brengt 

ter discussie. De tarieven waren gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst welke in 

2004 is aangegaan tussen HVC en de bij het CAW aangesloten gemeenten. Medio 2018 zijn er 

gesprekken gestart tussen HVC en de West Friese gemeenten om te komen tot een nieuwe 

dienstverleningsovereenkomst (DVO). Uitgangspunt hierbij was dat de kosten van HVC meer 

marktconform worden en de kosten voor de gemeente hierdoor zouden dalen. 

 

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeenteraad van Opmeer op 11 juli 2019 ingestemd met 

uw voorstel om 

1. een positieve zienswijze af te geven over het voorgenomen besluit van het college om 

nieuwe Dienstverleningsovereenkomsten met DVO’s ten aanzien van “Afval- en 

Grondstoffeninzameling en Verwerking” met NV HVC aan te gaan. 

2. de structurele financiële gevolgen van het aangaan van de dienstverleningsovereenkomsten 

te verwerken bij de programmabegroting 2020. 

3. de incidentele financiële gevolgen van het aangaan van de dienstverleningsovereenkomsten 

te verwerken bij de najaarsnota 2019. 

 

Kenmerken van deze DVO zijn 

• keuzevrijheid voor de gemeente op beleid en wijze van inzamelen, 

• financieel aantrekkelijk en toekomstgericht 

• transparant met inzicht in inzamel- en verwerkingskosten en verder uitgesplitst naar 

verschillende producten (inzameling van restafval, gft, PMD etc.) en diensten (bijvoorbeeld 

communicatie en beleidsadvies) 

• aan de inzamelkant wordt gewerkt met vaste tarieven (blijft risico HVC), maar krijgen de 

gemeenten de werkelijke verwerkingskosten doorberekend. Hieronder vallen ook de 

inkomsten uit de landelijke vergoedingen voor inzameling, sortering en verwerking van PMD 

(plastic, metalen, drankverpakkingen). Mee- en tegenvallers aan de verwerkingskant landen in 

de nieuwe DVO dus aan gemeentezijde. 
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De genoemde financiële gevolgen van het aanbod van HVC zijn voor Opmeer inmiddels 

onderzocht en in beeld gebracht. Deze analyse is gebaseerd op deel III van de DVO welk het 

tarievenoverzicht van de verschillende producten bevat waarbij onderscheid is gemaakt in  

• Collectieve kosten – indirecte kosten 

• Afvalinzameling 

• Verwerking 

• Overige taken (afvalstoffencontrole en plaagdierbestrijding) 

Uitgangspunt hierbij is het continueren van de huidige afvalinzameling bij de huishoudens in 

Opmeer. 

 

Besluit:  

1. De besparing op de kosten voor afvalverwijdering 2019 te reserveren en hiervoor een 

egalisatiereserve afvalstoffenheffing te vormen. 

2. Bij de berekening van de afvalstoffenheffing 2020 uit te gaan van een 100% kostendekkend 

tarief. 

3. Ten laste van deze egalisatiereserve voor 2020 een bedrag van 100.000 euro in te zetten 

voor de verlaging van het tarief in 2020. 

4. Ten laste van deze egalisatiereserve voor 2021 een bedrag van 50.000 euro in te zetten 

voor de verlaging van het tarief in 2021. 

5. De raad voor te stellen uitvoering te geven aan bovenstaande punten 1 t/m4 en de 

gevolgen te verwerken in de jaarrekening 2019 (punt 1) en de begroting 2020 punt 2 t/m 4). 

 

Argumenten:  

1.1. Een egalisatiereserve zorgt voor een stabiele begroting en gaat schommelingen in het 

tarief tegen. 

2.1. De gemeenteraad heeft de wens uitgesproken om te komen tot een kostendekkend tarief 

voor de afvalstoffenheffing. 

2.2. De afname van de jaarlijkse lasten voor de afvalinzameling biedt de kans om vanaf 2020 

een volledig kostendekkend tarief te hanteren, waarin meteen een inhaalslag gemaakt wordt 

om alle toe te rekenen kosten in het tarief op te nemen. 

3.1 Door inzet van het egalisatiereserve kan het tarief voor de afvalstoffenheffing voor jaren 

2020 en 2021 verlaagd worden. 
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Volgnr:  005  Poststuk: 19.0011938 ZW 

Omschrijving: Raadsinformatiebrief over Lijn5 

 

Inhoud:  

Stichting De Opbouw, landelijke aanbieder van onder meer jeugdhulp, gaat stoppen met het 

leveren van jeugdhulp. Het gaat hierbij om ambulante hulp en verblijf voor jongeren met een 

licht verstandelijke beperking (LVB), uitgevoerd door Lijn5. De Westfriese gemeenten hebben 

een overeenkomst met Lijn5. Stichting De Opbouw streeft ernaar om Lijn5 over te dragen aan 

een andere zorgaanbieder. Medewerkers van Lijn5 zijn op dinsdag 3 september 2019 

geïnformeerd. Zo ook de gemeenten en de pers. 

 

Bijgaande informatiebrief  informeert de raad van de gemeente Opmeer over de situatie 

rondom Stiching de Opbouw en Lijn5. 

 

Besluit:  

In te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze te 

ondertekenen. 

 

Argumenten:  

Met deze raadsinformatiebrief wordt de raad op de hoogte gebracht over de situatie rondom 

Stichting De Opbouw en Lijn5. 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 19.0012076 FIN 

Omschrijving: Najaarsnota 2019 

 

Inhoud:  

De concept-Najaarsnota is de 2e bestuurlijke tussenrapportage na de Kadernota over het 

afgelopen jaar. Het resultaat van deze concept-Najaarsnota bedraagt per saldo € 360.457 

nadelig, inclusief het effect van de Septembercirculaire 2019. 

 

Besluit:  

De Najaarsnota 2019 (incl. aanbiedingsbrief, raadsbesluit en bijlagen) vast te stellen. 

 

Argumenten:  

In de financiële Beheersverordening ex artikel 212 van de Gemeentewet is in artikel 6 

vastgelegd dat het college de raad informeert door middel van tussentijdse rapportages 

(Kadernota en Najaarsnota) over de afwijkingen in realisatie van de begroting van de 

gemeente over de eerste 4 en de eerste 9 maanden van het lopende begrotingsjaar en doet 

voorstellen ter actualisatie van de begroting. 

 


