
Oplegnotitie | overheveling afval – BUCH

Dit betreft een oplegnotitie om het raadsvoorstel ‘overheveling budget afval-BUCH’ te 

verduidelijken. Op 4 november 2022 heeft u besloten voor de BUCH als inzamelaar voor de periode 

2023 e.v.. Het raadsvoorstel betreft een technische, financiële vertaling van dat besluit. 

Wat is er aan de hand? Gaat voor 1 januari 2023 de betaling voor de dienstverlening naar de partij 

HVC, na 1 januari 2023 blijft een deel bij Bergen en gaat een deel naar de BUCH-werkorganisatie. 

Met dit geld kan de BUCH aan de slag. Dit ziet er als volgt uit:



Dit voorstel gaat over het blauwe vak. Vroeger ging de bijdrage naar HVC. Vanaf 1 januari 2023 

wordt alleen het deel voor personeel en materieel overgeheveld naar de BUCH werkorganisatie.

Ook in 2022 wordt er een bedrag overgeheveld. Dit houdt verband met voorbereidingskosten die de 

BUCH moet maken. Hier is in de aanbieding die u voorgelegd is rekening mee gehouden.

In de onderstaande tabel treft u de structurele en incidentele budgetten BUCH die bij het blauwe vak 

horen (de regels BUCH). De budgetten Bergen blijven achter in de gemeente en zijn onder andere 

bedoeld voor minicontainers, ondergrondse containers en verwerkingskosten afval etc. 

Aanbieding structureel 2022 2023 2024 2025 2026 

Bergen
BUCH 

    € 1.971.000
    € 1.830.000

€ 1.639.000
€ 1.847.000

€ 1.670.000
€ 1.893.000

€ 1.702.000
€ 1.941.000

Totaal € 0 € 3.801.000 € 3.486.000 € 3.563.000 € 3.643.000

 

Aanbieding incidenteel 2022 2023 2024 2025 2026 

Bergen € 163.000 € 140.000 € 22.000 € 0 € 0
BUCH € 230.000 € 155.000 € 32.000 € 0 € 0

Totaal € 393.000 € 295.000 € 54.000 € 0 € 0

Monitoring geleverde 

prestaties inzameling:

 Firap

Monitoring geleverde 

prestaties inzameling:

 Evaluatie met KPI’s

 Benchmark onderzoek 

 Firap

Deel blijft binnen Bergen: rolcontainers, 

ondergrondse containers (nu eigendom), 

betaling verwerking van afval (aan HVC)

Deel dat overgeheveld wordt naar 

de BUCH: is voor voertuigen en 

personeel

Geld gemeente 

Bergen voor 

afvalinzameling 

en -verwerking

Vanaf 2023

t/m 2022 Alles gaat naar HVC voor de 

uitvoering van de dienstverlenings- 

overeenkomst  (DVO) afvalinzameling 

en de verwerking van afval


