
 

Agendapunt : 06. 
Voorstelnummer : 06-035 
Raadsvergadering : 25 juni 2015 
Naam opsteller : Benno Klapwijk 
Informatie op te vragen bij : B. Klapwijk 
Portefeuillehouder(s) : P. van Huissteden 
Zaaknummer : BB15.00282 
Registratienummer : RAAD150068 
Raadsvoorstel
Onderwerp: Jaarrekening 2014 / begroting 2016 Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − In te stemmen met het vaststellen van de jaarrekening 2014 van het 

Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie (VVI) Alkmaar e.o.; 
− In te stemmen met het vaststellen van de begroting 2016 van de VVI 

Alkmaar e.o., al dan niet voorzien van een zienswijze; 
− In te stemmen met het verzenden van de concept brief (zienswijze) aan 

het bestuur van de VVI Alkmaar e.o. 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Dit besluit gaat over het vaststellen van de jaarstukken 2014 en de begroting 2016 van het 
Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie (VVI) Alkmaar e.o. 
Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen raden van 
deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren brengen over de jaarrekening en de 
ontwerpbegroting bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. De 
zienswijze wordt via bijgaande brief aan de Algemene Raad van de VVI aangeboden. 
Ter verdere informatie is bijgevoegd de Nieuwsbrief (april 2015) met een vooruitblik op de 
Algemene Vergadering HVC. 
 
2.   Jaarstukken 2014 
De jaarstukken 2014 van het Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. 
(VVI) laten op hoofdlijn relatief geringe afwijkingen zien van de oorspronkelijke begroting 
2014. Behalve dat op onderdelen ietwat ruim blijkt te zijn begroot zijn er overigens geen 
opmerkingen. De jaarresultaten van de HVC – waar deze jaarresultaten grotendeels op zijn 
gebaseerd - lieten dan ook een jaar eerder dan verwacht positieve resultaten zien. 
 
3.   Begroting 2016 
In de begroting is onder meer de wijziging verwerkt tengevolge van de rijksheffing op de 
verbranding van afvalstoffen á € 13 per ton. De (extra) belastingheffing is ingevoerd om te 
stimuleren dat zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen uit het restafval worden verwijderd 
alvorens dit te verbranden. Het belastingtarief voor het grof huishoudelijk afval (€ 9,20) is 
lager gesteld dan voor fijn restafval (minicontainers), omdat vóór verbranding een gedeelte 
herbruikbare grondstoffen uit het grof afval wordt verwijderd. Er zijn geen ingrijpende wijzi-
gingen ten opzichte van de begroting 2015. 
 
Het perspectief voor de komende jaren is dat de afvalcentrales op vollast blijven draaien 
mede door overschotten van restafval in Europa. De inkomsten uit verbranding van afval van 
derden (55%) blijft tot circa 2020 stabiel door meerjarige contracten. De hoeveelheid afval 
van aandeelhouders (45%) zal mede als gevolg van rijksbeleid (van afval naar grondstof) de 
komende jaren iets kunnen gaan dalen. 
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4.   Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja”zegt? 
De raad besluit: 
In te stemmen met het vaststellen van de jaarrekening 2014 en het vaststellen van de 
begroting 2016 van het Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie (VVI) Alkmaar e.o., al 
dan niet voorzien van een zienswijze. 
 
5.   Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: zienswijze jaarrekening 2014 en begroting 2016 VVI Alkmaar e.o. 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
6.  Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Intern  
 

 juridische gevolgen: 
 p en o aspecten:  
 interne communicatie/voorlichting: 
 overige aspecten/inhoudelijke gevolgen op andere werkterreinen (bijvoorbeeld: 

veiligheid, wijkgericht werken, openbare ruimte, welzijn, gezondheid) 
 intern overleg gevoerd met: FBA. 

 
Extern 
 
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:  

 
Gemeente Bergen maakt deel uit van het openbaar lichaam vuilverbrandingsinstallatie 
Alkmaar en omstreken (VVI) welke aandeelhouder is in HVC.  
 
Burgerparticipatie:   
 
Externe communicatie:  
 
Extern overleg gevoerd met: Alkmaar e.o.  
 
7.   Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Het sturen van een zienswijze aan het bestuur van het Openbaar Lichaam Vuilverbrandings-
installatie Alkmaar e.o. is een geëigende mogelijkheid (mede) invloed uit te oefenen op de 
NV HVC. 
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8.   Wanneer wordt de beslissing van het college uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 
wordt de raad daarover gerapporteerd? 
De begroting en zienswijze worden op 20 mei 2015 in de commissie en op 25 juni 2015 in de 
raad besproken en vervolgens in de Algemene Raad van de VVI Alkmaar e.o. aangeboden. 
HVC heeft een nieuwsbrief met ‘highlights’ uitgebracht om de raden te informeren (bijlage 2). 
 
9.  Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De benodigde middelen (voor inzameling, transport en verwerking huishoudelijke 
afvalstoffen) zijn verwerkt in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Er zijn geen directe 
subsidiebronnen. Opgemerkt moet worden dat producenten/ importeurs van 
verpakkingsafval vanuit het Afvalfonds (Nedvang) geld beschikbaar stellen voor het 
inzamelen/sorteren van herbruikbare grondstoffen zoals papier, plastics, drankenkartons etc. 
uit het restafval. Deze baten zijn eveneens verwerkt in de egalisatievoorziening. 
 
 
Bijlagen: 
1. Jaarrekening 2014 (incl. accountantsverklaring) / Begroting 2016 VVI Alkmaar e.o.; 
2. Nieuwsbrief HVC (april 2015); 
3. Raadsbesluit; 
4. Concept-brief (zienswijze gemeente Bergen aan VVI Alkmaar e.o.). 
 
 
 
Bergen, 12 mei 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
H.G.T Brouwer     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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