
 

Agendapunt : 07. 
Voorstelnummer : 03-014 
Raadsvergadering : 10 maart 2016 
Naam opsteller : Benno Klapwijk 
Informatie op te vragen bij : Benno Klapwijk 
Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD160008 
Raadsvoorstel
Onderwerp: VVI - Begrotingswijziging 1 van de Begroting 2016 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − 1. In te stemmen met begrotingswijziging 1 van de begroting 2016 van de 

gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. 
(VVI); 

− 2. Akkoord te gaan met verzending van de concept-reactiebrief aan de 
VVI. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Dit voorstel gaat over het aanpassen van de begroting van de Gemeenschappelijke regeling 
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI). De begroting van de VVI is aangepast aan de 
op dit moment bekende, berekende dan wel ingeschatte kosten. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
In de begrotingswijziging 1 van de begroting 2016 zijn drie onderdelen aangepast: 
 
a. hoger definitief verwerkingstarief 
In de tweede helft 2015 zijn de definitieve tarieven 2016 voor het be- en verwerken van 
groente- fruit- en tuinafval (GFT) en (grof) huishoudelijk restafval definitief vastgesteld. Het 
verbrandingstarief voor restafval is gestegen van € 81,80 naar € 85,00 per ton; het tarief voor 
GFT bleef ongewijzigd op € 47,00 per ton. 
 
b. lagere geschatte hoeveelheden restafval 
De begroting is aangepast voor de hoeveelheden in 2016 te be- en verwerken afvalstromen 
n.a.v. opgaven van de gemeenten. Het tonnage restafval is lager ingeschat dan begroot. 
Voor Bergen resteren incl. verwerking en transport circa € 75.000 lagere jaarkosten. 
 
c. gewijzigde transportkosten i.v.m. uittreden Harenkarspel 
I.v.m. uittreding van de voormalige gemeente Harenkarspel uit de gemeenschappelijke 
regeling VVI per 31 december 2015 zijn de transportkosten verrekend. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Bijstelling vindt ieder voorjaar plaats naar aanleiding van de definitief vastgestelde tarieven 
voor het be- en verwerken van GFT en restafval. 
 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
HVC, VVI, college. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: VVI 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
Extern overleg gevoerd met: VVI 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? n.v.t. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
De begrotingswijziging en eventuele zienswijze van de raad worden vóór 15 maart 2016 naar 
de VVI gestuurd. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen extra middelen benodigd omdat in deze begrotingswijziging is ingeschat dat de 
hoeveelheid restafval in 2016 daalt, o.a. als gevolg van de invoering van het Container 
Management Systeem (CMS) in 2015. De wijziging van de verwerkingskosten maken 
onderdeel uit van de DVO die de gemeente Bergen heeft met de HVC. Bij ieder onderdeel 
van de budgetcyclus wordt beoordeeld of de begroting aangepast dient te worden. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? N.v.t. 
 
Risico’s n.v.t. 

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

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Zie 3. 
 
Bijlagen 
1. VVI - Begrotingswijziging 1 van de begroting 2016; 
2. Agendaverzoek Presidium; 
3. Concept-Raadsbesluit; 
4. Concept-reactiebrief aan de VVI. 
Bergen, 9 februari 2016 
 
College van Bergen 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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