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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Zienswijze op jaarstukken 2019 en begroting 2021 van VVI 
Alkmaar e.o. 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 van de VVI 
Alkmaar e.o.; 

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 van de VVI 
Alkmaar e.o.; 

3. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van 
VVI Alkmaar e.o. kenbaar te maken. 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 16 juni 2020 
Zaaknummer : BB20.00191 
Voorstelnummer : RAAD200054 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 2 juni 2020 
Soort agendering : Ter advisering 
Agendapunt :  
Team : Gemeentelijke Eigendommen  
Opsteller(s) : Vivienne Massee 
Telefoonnummer : 088 909 7120 
Bijlagen:  : 1. Publicatieversie zienswijzebrief aan VVI; 2. 

Jaarstukken 2019 VVI; 3. Begroting 2021 VVI 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
 

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor namens uw raad ten aanzien van de 
jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van de  VVI. Eén en ander conform het bepaalde in 
de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten 
Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR).  
 
Begin dit jaar heeft uw raad een zienswijze kunnen afgeven op de kadernota 2021 van de 
VVI. Deze extra zienswijzeprocedure is voortgekomen uit de begin 2018 door u vastgestelde 
notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen en heeft tot doel de raden in 
de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de 
begroting 2021, die nu voorligt. 
 
KEUZERUIMTE 
 

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.  
Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten 
de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord 
vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) en de 
bovengenoemde notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.  
 
Conform artikel 34b van de Wgr sturen de gemeenschappelijke regelingen uiterlijk op 15 
april de jaarstukken en de begroting naar de deelnemende gemeenten. De raden worden in 
de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerp begroting naar voren te brengen 
(artikel 35 derde lid).  
 
In artikel 4 van de FUGR is aanvullend geregeld dat de raden hun zienswijze tot en met 25 
juni kenbaar kunnen maken aan de gemeenschappelijke regelingen. Eveneens regelt de 
FUGR in aanvulling op de Wgr dat eenzelfde procedure geldt ten aanzien van de 
jaarstukken. 
 
Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat uw raad vrij een 
andere zienswijze vast te stellen dan wat u door het college wordt voorgesteld 

 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
 

De beoogde resultaten over 2019 sluiten aan bij de doelen waar de VVI zich, namens de 
deelnemers, voor inzet. Te weten het behartigen van het belang van de verwerking van de 
door de deelnemende gemeente verkregen afvalstoffen, waarbij een onderdeel is het 
onderling verevenen van de transportkosten. De VVI vervult geen wettelijke taken en heeft 
geen beleidsontwikkeling. De gemeenten zijn individueel verantwoordelijk voor het 
inzamelen van afval en het daarbij behorende beleid. De VVI vertegenwoordigt wel de 
deelnemende gemeenten als collectief aandeelhouder van de Huisvuilcentrale (HVC). De 
VVI heeft geen personeel in dienst en bezit geen materieel of vastgoed. Door de beperkte en 
stabiele activiteiten binnen de GR zijn de jaarstukken en begroting vergelijkbaar met 
voorgaande jaren.  
 
Vanuit de rol als aandeelhouder HVC gaat het bestuur in 2020 na of de huidige doelen van 
de VVI nog voldoende aansluiten bij de bedrijfsactiviteiten van HVC. De focus van HVC is 
gericht op de verwerking van afvalstoffen, waarbij sprake is van een maximale terugwinning 
van secundaire grondstoffen alsmede een optimale benutting van de bij de diverse 
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verwerkingsprocessen vrijkomende energie. Daarnaast heeft HVC zich ontwikkeld tot een 
bedrijf waar ook andere bronnen dan afval worden ingezet voor het verduurzamen van de 
energiehuishouding van Nederland (waaronder zon, wind en geothermie).  
 
Impact coronacrisis 
Deze begroting is op 15 april bij de gemeente binnen gekomen. In de begroting is geen 
aandacht geschonken aan wat de gevolgen van de coronacrisis kunnen zijn. In de 
jaarstukken 2019 schrijft de accountant dat, als gevolg van de aard van de activiteiten van de 
VVI, alsmede het feit dat de VVI geen personeel in dienst heeft, zij evenwel geen effect 
verwachten op de bedrijfsvoering. Naar verwachting zijn de gevolgen voor deze verbonden 
partij klein. Vooralsnog is er geen aanleiding om voor de begroting van de VVI (2020 en 
2021) te komen met een begrotingswijziging. Een (tijdelijk) effect van de coronacrisis en de 
landelijke matregel om zoveel als mogelijk thuis te werken, is wel dat meer huishoudelijk 
afval wordt ingezameld en moet worden verwerkt. Deze meerkosten zin voor rekening van 
de individuele deelnemers en vallen niet onder de bedrijfsvoering kosten van de GR. 
 
 
Argumenten behorende bij beslispunten 1 en 2. 
 

De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze afgeven op jaarstukken 2019 

De jaarstukken zijn compleet en geven goed inzicht in de activiteiten van de VVI zijn in lijn 
met de begroting 2019. De accountant heeft een positieve controleverklaring afgegeven op 
de financiële stukken van de VVI. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van de VVI. De in de jaarrekening verantwoorde baten 
en lasten en de balansmutaties over 2019zijn rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de begroting en relevante wet- en regelgeving. 
 
De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze afgeven op begroting 2021 
Hierbij is rekening gehouden dat de begroting aansluit bij de relevante richtlijnen BBV. 
Aangezien de gemeenschappelijke regeling VVI zeer beperkte activiteiten ontplooit, is een 
deel van de BBV niet op de VVI van toepassing en komt daarom ook niet in de stukken tot 
uiting.  
 
De begroting 2021 is in lijn met de eerder dit jaar aangeboden kadernota 2021 (RB2019131). 
Bij de begroting wordt gewerkt met een financieel resultaat van €0. Voor 2021 zijn de 
bedrijfskosten van de VVI niet geïndexeerd. Het onderdeel dat wordt geïndexeerd, heeft 
betrekking op de tarieven die door HVC worden vastgesteld. Het opgenomen 
meerjarenperspectief is sluitend en kent door de indexatie van tarieven en daling van  
afvalaanbod een beperkte jaarlijkse stijging (+0.8 %). 
 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.  
 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
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 VVI .  
 

RISICO’S  
n.v.t. 
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FINANCIËN  
Jaarstukken 2019 
Het rekeningresultaat 2019 is €0. Dit komt omdat mee- of tegenvallers door afwijkende 
hoeveelheden aangeboden afval of andere tarieven rechtstreeks bij de deelnemers in 
rekening worden gebracht en onderdeel zijn van de gemeentelijk begroting en budgetcyclus.  
 
Begroting 2021 
De kosten van de GR zijn voor 2021 wederom niet geïndexeerd. De totale kosten voor 
secretariaat en administratie bedragen €37.000 en worden naar rato van het tonnage afval 
(exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend. Voor Bergen komt 
dit voor 2021 uit op € 4.330.  
 
De begroting van de betreffende GR past binnen de budgettaire kaders van de gemeente. Dit 
betekent dat het geld aanwezig is binnen de gemeentelijke begroting 2021 bij ongewijzigd beleid.  

 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
Vanwege de corona crisis is de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar over 
de Gemeenschappelijke Regelingen op 27 mei jl. komen te vervallen. Normaal gesproken 
zou u daar in de gelegenheid zijn geweest in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers 
van de diverse gemeenschappelijke regelingen en onderling uw zienswijzen af te stemmen 
met de raden in de Regio Alkmaar. De concept zienswijzen van de raden in de regio worden 
met u gedeeld, zodat u waar wenselijk zelf die afstemming nog virtueel kunt zoeken. 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van VVI per brief geïnformeerd over de 
vastgestelde zienswijze. 

 
BIJLAGEN 

1. Publicatieversie zienswijzebrief aan VVI  
2. Jaarstukken 2019 VVI 
3. Begroting 2021 VVI 

 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
n.v.t. 

 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  
secretaris 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
burgemeester 

 


