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Samenvatting:
De gemeente werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt ook
voor het taakveld afval. Deze samenwerking wordt naar verwachting in 2019 vastgelegd in de
gemeenschappelijke regeling BCA. De tekst van de regeling heeft u in december 2018
goedgekeurd. Van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd hun kadernota 2020 tijdig
in te dienen zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld tijdig te reageren op de te hanteren
uitgangspunten. Met dit advies leggen wij de beleidsvoornemens BCA 2020 voor.
Voorgesteld besluit:
1. Kennis nemen van de beleidsvoornemens 2020.
2. Geen zienswijze in te dienen.
Inleiding/probleemstelling:
De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) voert namens de
deelnemende gemeenten taken uit op het gebied van afvalinzameling en verwerking. In de loop
van 2019 zal de gemeenschappelijke regeling formeel worden opgericht. In de voorliggende
notitie zijn de ambities en beleidsvoornemens beschreven. De ambities zijn uitgebreid voorzien
van hun financiële gevolgen. Uw gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de ambities of
middels een zienswijze aan te geven op welke onderdelen een andere koers wordt gevraagd.
De geformuleerde beleidsontwikkelingen worden uitgewerkt in een begroting BCA 2020. In het
verleden maakte deze begroting onderdeel uit van de begroting van de Omgevingsdienst Brabant
Noord (ODBN). Door het instellen van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land
van Cuijk en Boekel zal er sprake zijn van een zelfstandige begroting.
Relatie met eerdere besluitvorming:
In het najaar van 2018 heeft u in samenloop met besluitvorming rondom de ODBN de aangepaste
begrotingen 2018 en 2019 vastgesteld. Tevens is de tekst van de GR akkoord bevonden.
Beoogd resultaat:
In de beleidsvoornemens worden de diverse ontwikkelingen toegelicht.
Om tot een bijdrage 2020 te komen, vindt er een indexering plaats van de kosten,
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aanpassingen van de hoeveelheden afval en een afname van de vergoedingen van het
afvalfonds. Er is geen sprake van nieuw beleid.
Dit resulteert in een stijging van € 92.500 ten opzichte van 2019 van de totale gemeentelijke
bijdrage. Daarnaast is sprake van een verlaging van € 136.000 van de vergoedingen van het
Afvalfonds.
Een hogere bijdrage in combinatie met een lagere vergoeding betekent een netto nadeel van
afgerond € 229.000 voor de gemeenten. Per inwoner is dit een bedrag van € 2,31.

Evaluatie tarief tuinafval
Belangrijk punt van discussie inzake afval is het poorttarief dat sinds najaar 2018 bij de mini
milieustraat aan aanbieders wordt gevraagd. In het voorjaar van 2019 vindt een evaluatie
plaats van het tarief voor tuinafval. Indien de evaluatie aanleiding geeft voor de BCA om het
tarief voor tuinafval terug te draaien dan resulteert dit op begrotingsbasis in een hogere
gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal. In totaal betreft dit € 180.000,-. Per
inwoner is dit een bedrag van € 1,82. Voor Boekel dus ongeveer € 20.000,--

Risico’s
In de beleidsvoornemens worden diverse risico’s benoemd, die mogelijk een impact kunnen
hebben. Deze risico’s zijn:
 Hogere verwerkingskosten en -opbrengsten door fluctuaties in hoeveelheden afval en
grondstoffen;
 Aanbestedingen;
 Kunststof verpakkingsafval, metalen en drankenkartons:
o Eindafrekeningen;
o Marktontwikkelingen;
o Kwaliteit kunststof en kunststof niet-verpakkingen;
o Onzekerheid hoogte van de inzamelvergoeding voor kunststof verpakkingsafval;
o Inzamelvergoeding drankenkartons;
o Uitbreiding statiegeld.
Voor een uitgebreide toelichting op bovenstaande risico’s wordt verwezen naar de
beleidsvoornemens.

Meerjarenperspectief
In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met een prijsindexering van 2,7% voor
looncomponent en 1,4% materiele lasten. Daarnaast is de aanname dat er een afname is in
de bijdrage kunststof verpakkingsmateriaal, een afname in hoeveelheid restafval (6% per
jaar) en een afname in de verkoop van de tariefzakken.
In onderstaand overzicht worden meerjarig de resultaten weergegeven van bovenstaande
uitgangspunten.
Beleidsvoornemens 2020
2019

2020

2021

2022

2023

I Bijdrage deelnemers
Inwoneraantal

€ 2.503.000 € 2.702.000 € 2.911.000 € 3.123.000 € 3.181.000

Inzamel

€ 1.895.000 € 1.925.000 € 1.956.000 € 1.987.000 € 2.019.000

Kunststof

€ 1.352.000 € 1.216.000 € 1.071.000

Zwerfafval

€

923.000

€

923.000

€ 109.000 € 109.000 € 109.000 € 109.000 € 109.000
Totaal: € 5.859.000 € 5.952.000 € 6.047.000 € 6.142.000 € 6.232.000

II Vergoedingen Nedvang
Kunststof

€ -1.352.000

Zwerfafval

€
Totaal:
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€ -1.216.000

-109.000 €

€ -1.461.000

€ -1.071.000

-109.000 €

€ -1.325.000

€

-923.000 €

-923.000

-109.000 €

-109.000 €

-109.000

€ -1.180.000

€ -1.032.000

€ -1.032.000

Netto-bijdrage (I+II): € 4.398.000 € 4.627.000 € 4.867.000 € 5.110.000 € 5.200.000
Stijging tov 2019:
Totaal

€

Per inwoner

€

Procentueel

229.000

€

2,31 €
5,21%

469.000

€

4,73 €
10,66%

712.000

€

802.000

7,18 €
16,19%

8,09
18,24%

Stijging tov voorgaand jaar
Totaal

€

Per inwoner

€

Procentueel

229.000

€

2,31 €
5,21%

240.000

€

2,42 €
5,19%

243.000

€

90.000

2,45 €

0,91

4,99%

1,76%

Verdere besluitvorming
Conform de Wet gemeenschappelijke regeling dient het dagelijks bestuur, vóór 15
april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en
beleidsmatige kaders aan de raden en staten van de deelnemers vast te stellen.
Bij het onderdeel van de Bestuurscommissie Afvalinzameling is artikel 13 lid 5 van de
gemeenschappelijke regeling ODBN van toepassing. Dit artikel houdt in dat de
vertegenwoordigers van niet aan de behartiging van deze taken deelnemende partijen bij de
besluitvorming zich onthouden van stemming
Keuzemogelijkheden:
U kunt er voor kiezen wel of niet een zienswijze in te dienen. Wij zien de noodzaak niet. Discussie
op dit moment spitst zich toe op de poorttarieven van de milieustraat. Door de BCA is al
toegezegd in het voorjaar van 2019, na een eerste evaluatie van de gevolgen, daarover nader te
besluiten.
Financiële gevolgen en dekking:
Uit benchmark blijkt dat de BCA goed presteert. De kosten voor de afvalverwerking zijn relatief
laag. Wel zien we als gevolg van externe ontwikkelingen een stijging van de kosten. Dat zit met
name in de hogere kosten van verwerking restafval, hogere kosten verwerking plastic afval en een
afnemende vergoeding voor ingezameld plastic.
De stijging van de netto-bijdrage van 5,21 % dient te worden meegenomen bij het opstellen van
de kadernota van de gemeenten. De stijging wordt gedekt door een verhoging van de
afvalstoffenheffing, welke weer gevolgen heeft voor de lokale lastendruk.Voor een deel worden
die oplopende kosten weer beperkt doordat steeds minder tariefzakken worden gekocht.
De bijdrage van de gemeente Boekel stijgt naar € 608.000. Dat bedrag wordt ingebracht in de
berekening afvaklstoffenheffing.
Het tarief zal (met denu bekende gegevens) stijgen naar € 187,42 in 2020
In 2019 is dat nog € 176,-. Dit een stijging van € 11,42 en 6,5%.
Verwerking zal plaatsvinden in de voorjaarsnota 2019 (jaarschijf 2020 en verder). Voor de
exploitatie is dit budgettair neutraal. De kosten stijgen (cf. bijlage) en de opbrengsten zullen
evenredig stijgen.
Risico’s:
De risico’s zijn met name extern. In de beleidsvoornemens wordt daarnaar verwezen.
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Communicatie:
Uw besluit tot het niet of wel indienen van zienswijzen wordt gedeeld met de BCA. Een eventuele
zienswijze wordt, samen met mogelijke andere zienswijzen, besproken in het AB. Bij het
aanbieden van de begroting 2020 wordt al dan niet ingegaan op de ingebrachte zienswijzen.
Voorstel:
1. Kennis nemen van de beleidsvoornemens 2020 BCA.
2. Geen zienswijze in te dienen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Beleidsvoornemens BCA 2020
2. Adoptieadvies
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