
 

Agendapunt : 09. 
Voorstelnummer : 10-059 
Raadsvergadering : 1 oktober 2015 
Naam opsteller : Benno Klapwijk 
Informatie op te vragen bij : Benno Klapwijk 
Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD150090 
Raadsvoorstel
Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling VVI Alkmaar e.o. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. Kennis te nemen van de brief d.d. 15 mei 2015 van het Openbaar 

Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie (VVI) Alkmaar e.o. inzake 
tekstwijziging gemeenschappelijke regeling VVI; 

2. Vast te stellen de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
VVI Alkmaar e.o.: 
a. In de aanhef vervallen de gemeenten: "Akersloot", "Egmond","Graft-
 De Rijp", "Harenkarspel", "Limmen", "Niedorp", "Schermer" en 
 "Schoorl"; 
b.  In de aanhef wordt toegevoegd de gemeente: "Schagen (voormalig 
 "Harenkarspel)". 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Dit voorstel is een tekstuele actualisatie als gevolg van diverse gemeentelijke fusies in de 
periode 2001 tot 2015. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Na besluit is de gemeenschappelijke regeling betreffende de deelnemende gemeenten 
geactualiseerd tot en met 1 januari 2015. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
In praktische zin werden wijzigingen in het jaar van wijziging steeds al doorgevoerd. Het 
toenemend aantal mutaties leidt nu tot een formele (derde) wijziging van de regeling. 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Colleges/raden van deelnemende gemeenten in de VVI Alkmaar e.o. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 
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Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
Extern overleg gevoerd met: VVI Alkmaar e.o. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Niet van toepassing. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Als wijzigingsdatum is (pro forma) 1 juli 2015 vermeld. Dit besluit wordt van kracht zodra 
tenminste tweederde van het aantal deelnemers hiertoe besluit, die tenminste de helft van 
het aantal stemmen van de Algemene Raad vertegenwoordigen, op voorstel van de 
Algemene Raad van de VVI Alkmaar e.o. 
In de vergadering van 24 maart 2015 heeft de Algemene Raad van de VVI Alkmaar e.o. 
reeds ingestemd met voornoemde tekstwijziging. 
Het college krijgt t.z.t. schriftelijke terugmelding vanuit het dagelijks bestuur van de VVI 
Alkmaar e.o. over het definitieve besluit. Afschrift(en) daarvan zal/zullen worden verzonden 
aan de gemeenteraad. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Niet van toepassing. 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De gemeenschappelijke regeling dient zoveel mogelijk de actuele situatie weer te geven. 
 
Bijlagen: 
1. Brief d.d. 20 mei 2015 van het Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. 
inzake tekstwijziging gemeenschappelijke regeling VVI; 
2. Bijlage bij brief: concept-voorstel gemeenschappelijke regeling (derde wijziging); 
3. Vergelijkingstabel (inhoudelijke) wijzigingen; 
4. Raadsbesluit: Derde wijziging gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie 
Alkmaar e.o. 
  
 
Bergen, 30 juni 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
mr. M.N. Schroor     drs. H. Hafkamp 
locogemeentesecretaris    burgemeester 
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