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Jaarverslag

1. Algemeen
Op grond van de ballotageovereenkomst van NV HVC wordt al bet brandbare afvaf en GFT 
van de aandeelhouders ter verwerking aangeboden aan NV W C . De tarieven, die hiervoor 
gelden, worden jaarlijks door NV HVC vastgesteld.

Begroting Tarieven Begroting Rekening

2021 2020 2020 2019
€ € € €

A Verwerkïnastarief huïshcudeliïk afval f exclusief BTW)’

Verbrandtngstarief deelnemende gemeenten 9Q.7B 89,17 92,10 90.11
Kosten van overslag en transport 14,34 14.58 15.52 15.18
Afvalstoffenbei asting 33,22 32.63 32,83 32.12
Totaal kosten per ton 138 83 | 129,38 | 140.44 | 137.41 |

B. Verwerkinostarief grof huishoudelijk afval i'exslusïaf BTWT

Verwerkingstarief deelnemende gemeenten 114,35 112,33 92.10 90.11
Kosten van overslag en transport 14,84 14,58 15,52 15.18
Afvalstoffenbelasting 24.01 24,47 24.01 24.08
Totaal kosten per ton 154,11 | 151,38 | 132,23 | 129,37 |

C. Verwerkinostarief GFT afval {'exclusief BTWT

Verwerkingstarief GFT 54,83 53,86 49.88 48.80
Kosten van overslag en transport 12,34 12,12 9.98 9,76
Afvalstoffenbelasting 2,89 2,84 2.B6 2.80
T«aal kosten per ton 70.08 | 68,82 | 62.72 | 01.36 |

D. Verwerkinostarief brandbaar bedrijfsafval {exclusief BTWT

Verfcrandingstarief deelnemende gemeenten 80.23 78,81 78„81 77.20
Kosten van overslag en transport - - - -
Afvalstoffenbelasting 33.22 32,63 32,83 32.12
TctaaS kosten per ton 113 .45 | 111,44 | 11:1,03 | 109.32 |

*Onmerto'nq.'
*1: De tarieven voor 2021 worden in juli 2020 door NV HVC vastgesteldl De opgencmen tarieven 2021 
zijn daarom indicatief. Met indexatie van deze tarieven is al wet rekening gehouden. De basis van 
de indexatie is het voorlopige inflatiecijfer van januari 2020 en bedraagt +1.8%. Een uitzondering op 
voorgaande is het verwerkingsta rief brandbaar bedrijfsafval. Dit tarief zal pas aan het eind van 2020 
■worden vastgesteld. Bij een substantiële afwijking van de begrote tarieven zal een beg ra ti ng s wijzi g i ng 
worden heengevoerd.

*2: De afvalstofenbelasting wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. Deze bedraagt voor 2020 €  32,83. per 
ten te verbranden err/of te storten restafval. Het tarief vcor 2021 wordt vastgelegd in december 2020 in het 
Belastingplan 2021. In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met +t,©%.

Begroting 2021  Vuilverbrandingsinstallatie, A lkm aar Pagina 3  van 16



fitgwnssn

Qotferateunflig
Tussen W ! en HVC !s het volgende afgesproten; de dagetjJise leiding Is opgedragen aan Se 
directeur van HVC. Het secretariaat en Se manclöe asmlEtratJe worden dowHVC ingevud.

Paragraaf Weerstandsvermogen

De reserves bedroegen ultimo 2015 circa € 24.Q0C-. Deze reserves warden getruftt ore eventuele 
selKjmme'ngen van door derden in rekebng gebrachte losten op te Hunnen vangen. Omdat ver
andering In tarieven dtrect aan de deelnemende gemeenten wordt doorbeast, word: voor se 
tomende jaren geen verandering tn de hoogte van deze reserves voorzien.

Risicobeheer W l

RteXapsragraaf
De risico’s van de gemeensönappepe regeling W l houder haüTdzaleiJjk verband met (l) de 
continuïteit van de afvalverwerking en [Ij Het manclBe risico van het aandeelhouderschap A in 
NV HVC. Een ander risico, dat In ogenschouw dient te worden genomen betreft (lij contonnteit 
met regelgeving op het gebed van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aan
besteding.

AS 1.
Continuïteit van de afvalverwerking
De verwering van huisüoudef jk restafval ei gfl vindt plaats deer HVC. Indien door bijzondere 
omstandigheden, l.c. calamiteiten, HVC niet In staal Is uitvoering te geven aan de opgedragen 
verwerthigstaken, zal door W l dienen te worden uitgeweken naar alternatieven. In de 
praktijk zai HVC In geval van l̂angdurige) storngen/calamitelten zorg dragen voor 
rantlnaSeil in Se afva. verwerking. Vowgft zal dat kunnen door verwerking W] andere gl- 
verw etters. Voor bransaaa? resüfva! wordt in voorkomende gevaten verCrandlngscapaciteh 
bij andere AEC's gezocht, worden mogelijkheden voor opslag van branddaar afval op daaivoor 
geschikte locaties onderzoent en worst Import zoveel moge lil. stopgezet.
De continuïteit van da afvZve-iwertlng is daarmee voldoende geborgd.

Hetflnancl&e dslco Hiervan wordt Saarcrn als verwaarloosbaar bestempeld.

AS II.
Hel nnanclèle risico vanweg® tiet sandaal houderschap A In NV HVC
De gemeenschappelijke regel ng Wl participeert voor 17% in NV HVC. De aanseernouders A 
he’aben geen Psleodnagend kap-ilaal gesion, maar staan op grond van artikel 9 van de bailotage- 
overeer korst aandeelhouders A jegens de manclars van HVC pre rata garant voo: de finan- 
certng van HVC. Per ufibno 20H9 waren de uitstaande ardkei 5 fenlngen groot circa e 623 miljoen. 
Deze leningen zijn aangetrokkén ter financiering van met name de rmanclerlng van de AEC's 
en Bec (met warmte-atzet) en Se eemposterings- en verglstmgslnstalaires. Inden Een aandeel
houder wordt aangesproken, heen deze pro rata verhaal op de overige aardeenouders. Het pro 
rata deel van W l bedraagt per ultimo 2D19 (derhalve) € 1C4 miljoen. De PetreffenSe
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kapttaallaster En de vartabE'e losten warden voor een belangrijk deel gedekt door Inkom
sten ejft de verwertüfig van tiedrtlSalVal en leverlng van opgewekte energie. Hel resterende sado  
wordt f e d ü t  ntüdüSals tiet verwerfclngslafleT voor hüishoudel-ls reslaftal en g ft zoals opgenufnen 
In de tegjotng.

□e actfrileften van HVC op net gebied van diiiirzar.e energie, anders dan verbonden met tiet 
afvalbeheer, zijn relatief bepeat en 2l]n geffianderd zender garantsteing. De grootste Investe
ringen n-erin betreifen twee wind op zee projecten. Het hsleo van HVC *s beperkt tot tiet reeds 
Ingébrachte en reeds gecommitteerde eigen vermogen moot deze activiteiten

De atVaJIrzamelaetlvItelten van HVC zijn vrfwel gehee-' gefinancierd zender garantstelling. De 
lasten daarvan worden volledig gedekt dosr inkomsten uit dlensti’eüen-ngssvBieenkomslan 
met de desbetreffende gemeenten. De mogel^le P&’cd’e voor HVC als (Dveifielüs-fbedrgf en de 
wijze waarop deze worden beheerd, worden verreld  In de nstcopsragraaT van HVC tn het Jaarverslag.
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Hst ns- co, dat de aandeelhouders van W C  door tanken wonden aangesproken onder de garantie, 
achten w| minimaal, gelei op Eneraf;ds de waarde van fis- activa versus Cs omvang van de leningen, 
die veer financiering van deze acüva z?]n aangetrokkén, en anderzijds de ooi op langere termijn neg 
essentl&e rol van deze acttva binnen Pet [Europesej afvalstoffenbeleid. In een groot aantal lansen 
van de EU-2E wordt een aanzienlijk deel van hel restafval nog gestart. Naast amtëtes op hel gebied 
van hergebruik, zijn er Europese ambities on de hoeveeineö ie storten afval In 2G3C terug te hebben 
gebracht tot 10%. Om aan deze doelstel :ngen te fcunnEn voldoen zal er raast de bouw van eigen 
afvalenergecenlrales naar verwachting ook een beroep worden gedaan op beschikbare restcaps- 
ctelt h landen zoals Nederüns,

Hetfinancteie risico hiervan wordt daarom als verwaartoosbaar bestempeld.

Ad IL
Risico’s voortvloeiend uit regelgeving op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt 
en Overheid en aanbesteding

Staatssteun
Opgrond van liet Europees. Verdrag te hel overheden niet toegestaan staatssteun te verlener aan 
ondernemingen, behoudens uitzonderingen. Een aandachtspunt belieft ce financiering! van IHVC,
Ind en deze financiering voorhVC tot een nlet-marttconfarm voordeel zou leiden. Om de volgende 
redenen Is hiervan bij HVC geen sprake. HVC vergoedt aan de aandeelhouders een maHtconf&rme 
premie ter grootte van 1% van het bedrag aan gegarandeerde leningen. Daarnaast fungeert deze 
garantstelling als alternatief vóórhel verstrekken van rteteodragend kapllaa H de vorm van eigen 
vermogen of achtergestelde Leningen met bijbehorende zekerheden, a s pand-en hypotheekrecht 
Hiervan is &i* HVC geer sprake. Met uitzondering van eer enkele p^jectrinanoerëig betrertde ver
strekte zekestietd door aandeelhouders enkel de garantstei ng. Deze vorm van financiering komt 
In de vdstïï van lagere kaphaaliasten jde be'argrtjlLSte tosten component In het verwertlngstadefi 
direct ten gunste van de aandeelhouders. HVC ze'ondervindt van de garanlstelltig geen voordeel 
WIJ menen, dat daarom het risico van ongerechtvaardigde staatssteun voldoende te gemitigeerd.

Mededinging
De tarieven, die HVC hanteert zijn gebaseerd op ko&tprësplus er zijn voor het overige marttccntOnm 
Van hel verstegen var de mededinging fs derhalve geen sprake.
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W et Maant en, Qverhe'd
De W et Martd en Overheid is van toepassing op overlieden, niet op HVC. Het Ss overheden niet 
toegestaan o t  ovemetdsDedrtjven te te  voord el en. Da1 zol; het geval nonnen zijn, indien dora
de aandee&iouders aan HVC diensten af activa worden gelegerd tegen een ph]s lager dan de 
econoralfiGfie waarde. Hiervan f& geen sprake. SIJ overname van activa vergoedt HVC altijd de 
economische waarde en voor zover d ansten «raden afgenamen, wordt een maHtconTomfi tarief 
door HVC oetaa'd. Vora wat betref! ce financiering van HVC zijn öe staat&stemregels van toepas
sing (zie hiervoor).

Aanbesteding
Ovemeden boeven c-ensten, die z |  alhemen van hun ovedtedsbedrljf niet aan te tasteden, ln- 
dlen er spralce te van een qbasHnhocse structuur (hbesteöenj o? Indien hst betreffende over
heidsbedrijf een aarüestedende üenstlsten  gunste waaraan een alleenrecht te gevestigd. HVC 
heeR de deelnemende gemeenten geadviseerd een dergei:Jk alleenrecht te vestigen. Overigens 
Kan ut! een arrest van de Hoge Raad worden afgeslü, dal bij HVC tevens de tpjasHnhrajse struo- 
tuur van toepassing te.

Het financies dsico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld.
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2. Programmabegroting over 2021

Binnen de programmabegroting is W l als één programma (grondstoffenverwerping 1 behandeld 
zonder dat hiervoor aparte subprogramma's en/of producten gedefinieerd zijn. De totale lasten en 
baten laten het volgen de beeld zien:

LASTEN
Cat. Omschrijving

Begroting
2021

Begroting
2020

Rekening
2019

(*€1.000)

3.4. Overiae aoederen en diensten 
Kosten verwerking en transport door HVC 10.672 10.388 10.806
Bestuursposten 37 37 38

4.2. Overiae inkomstenoverdrachten 
GarantsteSlingprovisie HVC 1.044 1.010 1.047
Dividend HVC - - -

Verevening transportkosten 33 34 42

Totaal lasten 11.786 11.969 11.933

BATEN
Cat. Omschrijving

Begroting
2021

Begroting
2020

Rekening
2019

(*€1.000)

3.4. Overiae aoederen en diensten 
Vergoeding gemeenten voor verwerking- en 
transportkosten HVC en bestuursposten W l 10.709 11.319 10.844

4.2. Overiae inkomstenoverdrachten 
GarantsteHlingprovisie HVC 1.044 1.010 1.047
Dividend HVC - - -

Verevening transportkosten 33 24 42

Totaal baten 11.786 12.363 11.933

Resultaat voor resultaatbestemmïng - - -

Toevoeging aan algemene reserve . . _

Onttrekking aan algemene reserve “

Resultaat na resultaatbestemmïng - - -
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3. Toelichting op de programmabegroting 2021

(*€1.000)

Begroting Begroting Rekening
LASTEN 2021 2020 2019

3.4. Overige goederen en diensten 
Kosten verwerking en trarsoort door W C Tonnage Tonnage Tonnage
Huishoudelijk reslafual 49.524 6.612 58.221 7.795 56.596 7.588
Grof huishoudelijk restafval 9.285 1.423 7.914 1.047 9.399 1.183
GFT 34.503 2.424 29.323 1.370 31.023 1.352
Brandbaar bedrijfsafval 1.928 203 1.874 178 1.926 205

1D.872 1D.333 10.800

Eestuurskosten 
Doorberekening van HVC:
Kosten secretariaat en administratie 37 37 37
Overige bestuurskcsten - - 1
Rente rekeninp-courant - - -

37 37 33

Bestwiïskasi&n
De kosten worden naar raio van het tonnage afval {exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten 
doorberekend.

4.2. Overige ënkomstenover drachten 
Uitkeringen W C
Garantstelirgp™i5>e HVC 1.044 1J51D 1.047
Dividend W C

1.044 1.010 1.047

TransportkcstenvePEveninQ
Vergoeding aan deelnemers irszake verevening
transportkosten {zie ibjlage 11) 33 34 42

Overzicht incadentele lasten
In 2021 racrden er geen badenteüe lasten le m a d i
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Begroting Begroting Rekening 
BATEN 2021 2020 2019

3.4. Overige goederen en diensten
Vergoeding gemeenten voor verwerking- en
transportkosten W C  en bes tuurs kosten W l 10.709 11.319 10.844

4.2. Overige inkomstenoverdrachten
Uitkeringen HVC
Ga ra ritste I S n gp ra visie H VC 1.044 1.010 1.D47
Dividend HVC -

1.044 1.010 1.047

Garantct&Nngpmvlc-ie HVC
Overeenkomstig artikel ö van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van HVC garant 
voor de rente en de aftossi ng van de leningen van HVC. De aandeelhouders staan pro rata garant voor de 
betaling van rente en aflossing van leningen ter financiering van de collectieve activiteiten van HVC: 
inzamelen, vergisten, composteren, recyclen, verbranden van restafval, slib en bomassastromen, alsmede 
warmteactiviterten. De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de richlige betaling van 
rente en aflossing van de door he l lichaam gesloten leningen en van de sommen, welke het lichaam in 
rekening-courant opneemt, alsmede van door anderen aangegane leningen die door het lichaam 
worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwoneraantal op 1 januari, voorafgaande aan hel 
jaar, waarin voor de eerste maal de rente en de aflossing is verschuldigd , ufrtgedirukt in een veelvoud 
van 10D*D naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De aandeelhouders van W C  hebben in december 2QÖ6 afgesproken dat jaarlijks een 
garanlstellingprovisie van 1% ever de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende 
boekjaar wordt uiitgekeerd. Op basis van de 484 aandelen A, die W I  in bezit heeft, bedraagt de 
;in 2 0 211e ontvangen provisie naar verwachting ca. € 1..C44.00D1.

Di'v,'d'end' HVC
In de aandeelhoudersvergadering van HVC van december 2015 hebben de aandeelhouders 
ingestemd rnel een gewijzigd dividend'beleid. Op basis hiervan wordt er de komende jaren geen 
dividend uiitgekeerd,, maar wordt he l dividend tcegevoegd aan het eigen vermogen van HVC.

T ransportkostenverevenins
Vergoeding van d;eelnemers inzake verevening
transportkosten (zie bijlage II) 33 34 42

Overzicht incidentele baten
I n 2Q21 worden e r geen icidentelie baten verwacht
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4 . Raming EMU-saldo

Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen moet de gemeenschappelijke 
regeling W l een meerjarenraming van het EMU-saldo in de begroting tonen. De meerjarenraming 
2021 - 2025 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling W l toont de volgende bedragen:

Omschrijving
2021

(*€1.000)
2022

(é€1.0Ü0)
2023 

f  € 1.000)
2024

(*€1.000)
2025 

f* €  1.000)

JL Saldo van baten eis lasten voor 
toevoeging aan c.q. on/tfirekking 
uit reserves

D 0 0 □ P

2 Afechiijvingeni ten Ilaste van de 
exploitatie

□ 0 0 □ 0

3 Bruto dotaties aan de post 
voorzieningen ten ilaste van 
de exploitatie

□ p 0 0 p

é. investeringen in (im)materiëie 
vaste activa die c<p de balans 
worden geactiveerd

□ p 0 □ p

£  Baten uit bijdragen vaas andere 
overheden, de Europese Unie en 
overigen, die iniet op de exploitatie 
zijn verantwoord

□ 0 0 0 p

6 Baten uit desinvestermgen in 
(imjmateriële vaste activa (tegen 
verkoopprijs), voor zover niet op 
exploitatie verantwoord

□ p Q □ 0

7. Aankoop van igrond en de uitgaven 
aan touw-, woonrijp maken e.d. die 
n iet op de exploitatie staan

D 0 0 0 p

£_ Baten bouwgrondexploitate voor 
zover niet in de exploitatie 
verantwoord

0 0 0 □ 0

£  Lasten pp balans®ost voorzieningen 
voorzover deze transacties met 
derden betreffen

D p 0 D 0

tD Lasten I.w.m. transacties met derden, 
d e  niet via exploitatie lopen, imaar 
rechtstreeks ten Ilaste van de reserves 
worden gebracht

D p 0 0 p

til De bij verkoop van effecten te 
verwachten boekwinst

□ p 0 □ p

Berekend EMU-saldo 0 0 0 0 0
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5. Financiële kengetallen

Kengetallen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Netto schuldquote d,d% 0.0% 0,0% 0,0% 0.0% □,D% 0,0%

Netto schuldquote gecorrigeerd «oor 
alle verstrekte leringen 0,0% 0,0% 0,0% o,q% 0.0% 0,0% 0.0 %.

•Solvabfitehsriaoo 0.6% 0.6% 0.6% o.8% D,0% 0.6% 0,6%

Cducturele expbiatiefuirntie D,D% 0,0% 0,0% aya% □.0% 0.0% ao%

De kengetallen Grondexploitatie en Belastingcapacfeertzijn niet opgencmen in bovenstaand cveradrti, omdat deze kengetal en 
riet van toepassing z p  cp de genteanschappeipse regeling Wl.

Toelichting bij de kengetallen:

SotuabldeftsnEico
De relevantie van d'rt kengetal is gering, omdat de algemene reserve verband itioudt met de aanscfafvaarde van de aandefen, 
de de gemeenschappelijke regefog W i iboudt in NV WC.
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Ondertekening van de begroting 2021

Alkmaar, 8 april 2020 

Vuilverbrandingsinstallatie

Het algemeen bestuur,

M. van Zon, 
Voorzitter

W. Bosma, 
Secretaris
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Bijlage 1: Overzicht van de verwerkingskosten 2021

Bijlage l: Overzicht van m venraröngaftQailBn 3021 GetaÊseen op {aamSaiIng 2319

AarriffiergegeverE tn ternen: V&MBklngEkOGtert

Deesnamerde Egei Tctsa
gemeente HW GHA GFT BEA Trtad HHA GHA GFT BBA öeatjte- etüyölef

losten UW

€ e ■É € C S

verdeling 90,75 114,35 54,83 .9022-
OvanOagentaareport 14,.34 14,84 1234 -
jyuaJUoffërfeassarg 3322 24,91 233 3322
Tal er 138,32. 154,11 7DJ35 113,45

Almaar 2X327 1245 7.751 1,565 32,531 2 .5221* •50D.1C0 543. CDO 177.900 12.400 4.055,530
Ber>gen 5.B46 714 4.423 -355 11341 511.™ tmoco ■309.903 43SDC 4430 1276.600
CaEtttom 4.1M 740 5831 1DJ685 571.200 114, ODD 406,503 - 4230 1.D979Q0
HeefugcMfflars 9.6GG 1.441 5.6*30 16.541 1.332800 222000 392333 - 6.630 1.963700
Heil® 2414. 523 4.250 7434 235.1* 125.400 296,503 - 3 * 0 755*300
l_arqed|k 4.340 1.147 3239 8.745 EQ2.-5* 176.7D0 225,303 - 3,530 1,011.0*
Uitgeest 1234 38ö 1.935 3519 171.300 .53.900 136,603 - 1 ,4* 362230
IMofmatard 1.B49 603 1.534 3.391 228.900 124.600 107.503 1.630 4E2.6Ö0

Totaal 43.524 5.255 24593 1325 96,335 S.575.6*i 1427.700 2423.603 213.500 37.1-33 1*3.562500

OomgtnqHi;
-vocrdegenTesTS-Wterasr, Largsdffc en 'iVcrmaland is ü f>s «astëtelen 'kan de aaTroergegewte m tonnen van de diverse aSVafëtrorrei 11)355201 van ÊtewfesHellKe 
aarwoar in 201 § sniras Se verwacfte afnanejaart jte aatocc tneraBtefid grot at njre nüsneuOëljt restava 1%.

- de werge gemeestfefi hetflen de cijfers voor de Wt-öegracrg aangetekend in l]n n>=s se cifers van hui eigen a?«,atóedÈpiarneri'tiegntïif.
- de wnsatlngstertwen 2jn vrafqpge tarevei enaMen mcg rader idoor NV' HVC w®dai vadgeöeö.
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Bijlage 2: Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadeling 
saldo met verrekening transportkosten 2021

Bijlage II: Jpeolfloatts aandeel deelnemende gemeenten in last nadelig saldo met verrekening van transportkosten 2021

Deelnemende
gemeente

Hoeveel
heden
(ton)

GeiStfddeöe
rtpjd
v1ce versa 
(uur)

Tc lae
rik l  et
))usr)

TIHttr
verschil
tuurt

Tcö le  Tatale 
«ds- tUds- 
vwschi verschil 
luur) (percentage)

Veiieken mg 
dansped- 
kosten 
2020

Verserttlngs- 
kesten 2013 
•SzSebUtege I)

SuCdotaal te 
verrekenen 
met gemeenten. 
2021
(E ïfius irr dbivl

Teruggaat
afvaïsta'Bsn-
beasSng
2021
■iscSiaHlng 169»)

TöSaal te 
verrekenen 
met gemeenten 
2021
le ïcrjse 'B h»)

Tstaal te 
verrekenen 
mes gem eesten 

2020
(eidusseflrtw)

e € 6 0 * *

Alkmaar 31.323 0,410 12.B43 0,140 4.333 40,54 26.300 4055900 4.062.300 (116200) 3.555.000 4093.800
Bergen 10.533 0,700 7.SSS 10,150) 41.6471 05,37) (10.100) 1273.600 1.266,500 133.000) 1.233.500 1011900
Casddcum 1093.5 0,710 7.535 10,150) (1711) {15,95) (10.500) 1037900 1.037.400 {2USM) 1.035.500 1272000
KeemogoM-srü 16.541 0,600 5,934 10050) (631) 17,75) (5.1001 1953.700 1946900 151000) 1937.600' 1,733900
Helde 7.4S4 0,430 3.223 0,120 500 6,40 5.500 753.000 738.500 (12200) 755.700' 641.300
LangedUk 6.746 0,5.70 4985 10020) W W  {102) (1.100) 1011.000 1.005.500 (23.100) 535.300 $35900
Uitgeest 3.513 DUE30 1..955 cuoao 71 0,65 4 cc 3B2J2B® 352.60 D 16600) 25 5. DCC 462.700
Wöimerland 3.531 0,600 3.133 10250) 4597] (5,30) (6.100) 452.600 456900 15600) 447.700- 3432E0

53382 51.357 m  i0 0 ts «20® 10932900 10982.300 )273.5001 10703.300 11.117.100

B randtasr tedrifja fV a l:   1.925

SS.30B

GemKJdeSöe r{|S}d:  0,930

Vemekenlnd Iransncrttoslen ico tias>: var, vereerkno^csten l:

TFansportlkasSEn e r li j t  32.700
TranspcrTtknSten er af: (32900)

P ertS dS : 4200)

Opmerk noen:
- rosr de gemeente Alkmaar, Langedjk en (Slcrmertand lsb ttteSv«:K ls llen van de aanvcergegevens in tornen van de diverse alValtSrcmen utigegaar van de wtrkellfce 

asnvoerln 2019 minus dfeveraachte afname laarisfcs aanbed ih&eveclheld grofettlIJntrülitraudfeiiJk restafval 1%.
- de tverige gemeenten hebben de cijfers voer de Wf-begtedtog aangefeverd In :lïn mei de cijfers van hun efgwi afvalbeleHspismnenrtiegreeng;.
-  de verwaSingslaifeven ujn vsotfepige datieven en mtlen neg nader etser N1V KVC «orden vaslgtsetd
- de verrekening van transpcrtJoMen is gebaseerd op bedtóhiprmfcg to het Algemesn Bestuur van 1 dieseïmt>er2D1E.
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Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2021 - 2025

2021 2022 2023 2024 2025
tonnage larsef bedrag :n s tonnage tarief bedrag In ï tonnage taneT er <T« 1 5T iti tonnage tarief bedrag ft C tonnage tan:ef bedrag tn €

ï. Kosten verwerking door HVC
HHA 43.524 139 6.875.600 49.029 141 6.929.403 48.538 144 5.583.530 46X53 146 7.036.200 47.573 149 7.093.300
GKA 9.265 154 1.427.702 9.172 157 1.439.003 9.D81 160 1.45D.200 6.990 163 1.461.600 8.900 168 1.473.000
GFT 34.593 70 2.423.603 34.247 71 2442.500 33.5*35 73 2.461.600 33.556 74 24S0..S3D 33.230 75 2.503.200
EBA 1.926 113 213.500 1.907 115 220.22*3 1.888 116 221.500 1X89 t2B 223.700 1X50 122 225.400

H. Eigen bedrffeltosten 37.133 36.000 38.030 36.EOD 38.000

HL Teruggaaf afValBtarrenbelasIJng 273.500- 259.367- 271.131- 272X33- 274.474-

tv. Nade g saldo deelnemende gemeenten 10.703.033 10.739.733 10.534.169 10.969.457 11.055426

Stijging to.v. voorgaande jaar 0.85% 0.76% DL7<B% 0.78%

Uitgangspunten meegaren begroting:

1. Parijns aanbod Hoeveelheid graf en fijn duiEnomfelljï restaura! -1,00 %
2. Jaarijks aanbod git en brandbaar bedrijfsafval 0,00 %
3. Jaartjkse indexatie tarieven met bel voorlopige CR-htJexcpervari januari 2020: 1,80 %
(Hel tartevenbeleld zat nog nader do» NV HVC winden vastgesleld.)
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