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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Zienswijze Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 van de 
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. 
 
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) bestuur van de 
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar eo kenbaar te maken. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 14 februari 2019 
Zaaknummer : BB19.00015 
Voorstelnummer : RAAD190004 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 14 februari 2019 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Gemeentelijke Eigendommen  
Opsteller(s) : Hanna Lange 
Telefoonnummer : 088 909 7711 
Bijlagen:  :  
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

Op 26 april 2018 heeft uw raad ingestemd met de notitie Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle 
gemeenten in Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-
Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van uw raad ten aanzien 
van Gemeenschappelijke Regelingen.  
Onderdeel van de gemaakte afspraken is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang 
van het begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 1 januari 2019 de Kadernota 2020 aan te 
leveren. In deze kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders 
opgenomen. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te 
geven ten aanzien van deze kadernota.  
Dit om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële 
uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke 
Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden.  
In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota van 
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar eo. 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
 

Kennis neemt van de kadernota en een zienswijze afgeeft.  
 
2 KEUZERUIMTE 
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.  
Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten  
de Gemeenschappelijke Regeling zelve, de door de raden in Noord-Holland Noord 
vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (UGR) en de bovengenoemde 
notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.  
Voorheen was de werkwijze, conform de UGR 2012, dat het dagelijks bestuur van een 
Gemeenschappelijke Regelingen de uitgangspunten voor de begroting (financieel en 
beleidsmatig) uiterlijk 15 januari ter informatie aan de deelnemende gemeenten aanbood. 
Vaststelling door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling vond uiterlijk 
plaats op 1 maart.  
Conform de afspraken uit de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 
en de UGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota met ingang van 
begrotingsjaar 2020 uiterlijk 15 december 2018 aan te bieden zodat de raad de gelegenheid 
heeft voor 1 maart 2019 een zienswijze af te geven.  
Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat de raad dus vrij 
een andere zienswijze vast te stellen dat hetgeen door het college wordt voorgesteld. 
 

2.1 Beleidskaders 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: 
 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
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2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
 
 
3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 
Er wordt een positieve zienswijze voorgesteld.  
Er worden voor 2020 geen ontwikkelingen voorzien die leiden tot nieuwe taken c.q. het 
vervallen van bestaande taken.  
Ten aanzien van de begroting voor 2020 worden geen ontwikkelingen met grote impact 
voorzien. De meest omvangrijke baten en lasten in de begroting 2020 hebben betrekking op 
het transport en verwerken van afvalstoffen. De wijzigingen in de begroting t.o.v. 2019 
hebben te maken met de inflatiecorrectie t.a.v. de tarieven en hoeveelheidsontwikkelingen 
o.a. op basis van een toegenomen focus op gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. 
 
3.2 Overwegingen van het college 
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies. 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur locale 
De zienswijzeprocedure op de kadernota is afgestemd met alle gemeenten in Noord-Holland 
Noord.  
De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BUCH-
breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting 
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar eo. 
 

3.4 Participatie, samenspel 
nvt 
 
3.5 Risico’s 
In de voorliggende kadernota komen de financiële risico’s niet aan bod. Dit aspect wordt in 
beperkte mate behandeld in de jaarrekening en begrotingscyclus. 
 

3.6 Financiën 
Omdat de VVI Alkmaar e.o. niet beschikt over eigen gebouwen en eigen medewerkers en 
naast de kosten voor het secretariaat geen vaste jaarlijkse uitgaven heeft, zijn aspecten 
zoals indexatie loon en prijs, rente op kapitaalgoederen en % overhead voor de VVI Alkmaar 
e.o. niet relevant. Daarom zijn er geen financiële wijzigingen. 
 
3.7 Inkoop 
nvt 
 
3.8 Juridische Zaken 
nvt 
 
3.9 Communicatie 
nvt 
 
3.10 Duurzaamheid 
nvt 
 
3.11 Veiligheid 
nvt 
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4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
 

Na besluitvorming wordt het (dagelijks) bestuur van Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. 
per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
1. Kadernota Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar eo 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


