
Aanvulling op agendaverzoek DVO HVC 

De raad van de gemeente Bergen heeft uitgesproken dat zij alleen onderwerpen wil 

behandelen die geen uitstel dulden. Dit vloeit voort uit de Covid-19 uitbraak en het daarmee 

samenhangende beperkte palet aan mogelijkheden om ‘samen te komen’.  

 

Voor behandeling in de commissie van 4 juni is het volgende voorstel voorbereid: 

 

 

Het Presidium bepaalt of dit voorstel van het college van 7 april doorgeleid kan worden naar 

behandeling in de commissie en raad.  De stukken zijn met u gedeeld zodat u zich een 

beeld kunt vormen van het onderwerp. De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over 

het volgende: 

1.  Kennis te nemen van het evaluatierapport DVO; 
2.  Kennis te nemen van de schriftelijke reactie van HVC; 
3.  Het eventueel opstellen van een document van wensen en bedenkingen van de raad 
 t.a.v. het voorgenomen besluit van het college de Dienstverleningsovereenkomst 
 tussen gemeente Bergen en HVC op te zeggen; 
4.  In afwachting van een eventueel opgesteld document genoemd onder beslispunt 3, 
 de raad dit document laten vaststellen. 
 

Met deze nadere toelichting bij het agendaverzoek willen wij graag benadrukken waarom wij 

van mening zijn dat dit voorstel geen uitstel duld en wel omwille van onderstaande redenen: 

 

 De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC loopt op 1 januari 2022 af. Dat 

lijkt ver weg, maar dat is het niet. De opzegtermijn is 1 jaar. Dit betekent dat het 

college vóór 31 december 2020 een weloverwogen besluit moet hebben genomen 

over het wel/niet opzeggen van deze DVO. Het college wil hierbij ook de raad 

betrekken, gelet op het verleden waarbij de raad betrokken is geweest bij de 

totstandkoming van de DVO en vanwege het gestelde in de Gemeentewet. Om er 

voor te kunnen zorgen dat eventuele vragen vanuit de raad tijdig beantwoord kunnen 

worden zodat de opzegtermijn van 1 jaar niet in het geding komt, is het van belang 

dat dit traject zo spoedig mogelijk in gang wordt gezet; 

 Het overnemen van de afvalinzameling in de gemeente Bergen door de BUCH-

werkorganisatie vraagt een voorbereidingstijd. Deze tijd is nodig voor de ontvlechting 

met HVC, het aanschaffen van materiaal, overnemen/aannemen van personeel 

enzovoort. Wanneer een besluit in de tijd geschoven wordt, dan heeft dit zijn 

weerslag op de (on)mogelijkheden en voorliggende opties; 

 Het meest recente beleidsplan dateert uit 2015. Inmiddels volgen de ontwikkelingen 

t.a.v afval en grondstoffen zich in een rap tempo op. Daarnaast heeft het Rijk gesteld 

dat we in 2050 circulair zijn en dus geen afval meer hebben. Het beleidsplan verdient 

zo snel mogelijk een update waarbij wij de totstandkoming daarvan graag met de 

raad willen bewerkstelligen. Ook daarom is het van belang dat dit voorstel doorgang 

vindt zodat er een uitspraak komt over bij wie het vervaardigen van beleid belegd is. 

Neemt de BUCH de inzameling over, dan vormt nieuw beleid een eenheid met die 

dienstverlening. In de huidige DVO met de HVC is geregeld dat de HVC zorg draagt 

voor beleid. 

Onderwerp: 

- wensen en bedenkingen t.a.v. voorgenomen besluit van het college om de Dienst-
verleningsovereenkomst tussen HVC en de gemeente Bergen op te zeggen. 

 


