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Kadernota BCA 2018

Samenvatting
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt
ook voor het taakveld Milieu. Deze samenwerking is bekrachtigd in een gemeenschappelijke
regeling. Van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd hun kadernota 2018 tijdig in te
dienen zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op de te hanteren
uitgangspunten van deze gemeenschappelijke regelingen. Met dit voorstel leggen wij u de
kadernota 2018 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk onderdeel van
Omgevingsdienst Brabant Noord voor.
Voorgesteld besluit:
a. Kennis te nemen van de Kadernota 2018 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land
van Cuijk en Boekel
b. De BCA mededelen dat bij de financiële stukken met de meest recente cijfers moet worden
gerekend. Voor de begroting 2018 betekent dit dat de inwoneraantallen van 1 januari 2017
moeten worden aangehouden.
c. Kennis te nemen van de berekende gevolgen voor de afvalstoffenheffing in 2018.
Inleiding/probleemstelling:
De omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert namens de deelnemende gemeenten van de
bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) de taken op het gebied van
afvalinzameling uit. In deze kadernota zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2018
opgenomen. De ambities en ontwikkeling van de BCA die in 2018 worden verwacht of noodzakelijk
zijn worden hiermee vertaald in financiële kaders. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid
gesteld hierop te reageren.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Op 25 april 2013 is de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord door alle
deelnemers ondertekend.
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Beoogd resultaat:
De kadernota 2017 zorgt voor duidelijkheid en inzichtelijkheid in de uitgangspunten van de BCA.
De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijk en financiële koers van de BCA
Argumenten:
Vrijwel alle overeenkomsten met betrekking tot de inzameling en verwerking van afval zijn op 1
februari opnieuw aanbesteed. Deze nieuwe aanbestedingen hebben gevolgen voor de begroting
van de BCA. Op de volgende pagina wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en het
mogelijke effect van deze ontwikkelingen op de kosten.
Aanbestedingen 2016
Vanaf 1 februari 2017 zijn alle nieuwe aanbestedingen operationeel. Tijdens het opstellen van de
begroting 2017 waren nog veel kosten onzeker. Inmiddels is er meer duidelijkheid. De
aanbestedingen voor de inzameling en de GFT verwerking vallen fors lager uit. Maar de
aanbestedingen voor de milieustraten en het huren van de groenstraat zijn fors hoger uitgevallen.
Dit heeft als gevolg dat de bijdrage aan de BCA flink toeneemt ten opzichte van 2017.
Inzamelkosten aan huis
De inzamelkosten aan huis in 2018 zullen ten opzichte van 2017 geïndexeerd worden conform
aanbestedingsleidraad op basis van CBS/CPI.
Inzamelvergoeding kunststof verpakkingsafval
De vergoeding per ton voor het inzamelen en nasorteren van kunststof verpakkingsafval neemt de
komende jaren af. De gemeenten ontvangen een vergoeding per ton voor gerecycled kunststof
verpakkingsafval afkomstig van huishoudens, dat voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Deze
vergoeding wordt door de gemeenten doorbetaald aan de BCA.
2015
2016
2017
2018

Vergoeding per ton
€ 817
€ 788
€ 756
€ 712

De BCA verwacht dat de afname van de vergoeding zorgt voor een nadeel van € 89.565.
Asbest
Zoals het er nu naar uitziet dient al het zichtbare asbest in 2024 gesaneerd te zijn. Het is
aannemelijk dat de hoeveelheid asbest dat naar de milieustraat Haps wordt afgevoerd toeneemt.
Hierdoor zullen de kosten voor asbestverwerking toenemen. Daarnaast komt de BCA inwoners
financieel tegemoet wanneer zij asbest door een gecertificeerd bedrijf laten afvoeren. De vergoeding
voor de stortkosten bedraagt € 81 per ton tot een maximum van € 500 per perceel. De verwachting
is dat ook van deze regeling in de toekomst meer gebruikt gemaakt zal worden. De BCA monitort de
aangeboden hoeveelheid asbest op de milieustraten en het aantal keer dat gebruik wordt gemaakt
van de huidige regeling. Indien nodig zal hierop geanticipeerd worden.
Inwoneraantallen
De bijdrage aan de BCA bestaat uit twee delen. Een deel van de bijdrage wordt bepaald op basis
van inzameluren. De gemeente Boekel heeft hierin een aandeel van 9,4 %. Het andere deel wordt
bepaald op basis van het aantal inwoners. In de kadernota 2018 wordt door de BCA nog gerekend
met inwoneraantallen van 1 januari 2013. Sommige deelnemende gemeenten groeien, andere
krimpen. Het rekenen met de meest recente cijfers geeft dan ook zo’n zuiver mogelijke berekening.
Zienswijze van het college
De bijdrage aan de BCA wordt deels bepaald door het inwoneraantal van de deelnemers. In de
berekening voor de kadernota van 2018 wordt nog gebruik gemaakt van cijfers uit 2013. De BCA
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wordt verzocht om bij de kadernota en begroting te rekenen met de meest recente cijfers. Voor de
begroting 2018 moeten de cijfers van 1 januari 2017 gebruikt worden.
Adoptieadvies
Het adoptieadvies is niet op tijd ontvangen om nog mee te kunnen nemen in dit voorstel.
Financiële gevolgen en dekking:
Door het opnieuw aanbesteden van bijna alle contracten binnen de BCA wijzigt er nogal wat in de
kosten. De totale bijdrage van alle gemeente zal ten opzichte van 2017 met ongeveer € 125.000
toenemen. Wat dit betekent voor de gemeente Boekel wordt duidelijk in de begroting 2018 van de
BCA. Een eventuele toename wordt direct doorberekend in de afvalstoffenheffing van 2018.
Risico’s:
Deze kadernota is gebaseerd op verwachtingen en vormt de basis voor de begroting van 2018.
Sinds 1 februari 2017 hebben er wijzigingen in de inzameling van afval plaatsgevonden. Deze
wijzigingen kunnen gevolgen hebben, die worden verwerkt in de begroting 2018.
Communicatie:
Niet van toepassing
Uitvoering en evaluatie:
Niet van toepassing
Voorstel:
a. Kennis te nemen van de Kadernota 2018 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land
van Cuijk en Boekel
b. De BCA mededelen dat bij de financiële jaarstukken met de meest recente cijfers moet
worden gerekend. Voor de begroting 2018 betekent dit dat de inwoneraantallen van 1 januari
2017 moeten worden aangehouden.
c. Kennis te nemen van de berekende gevolgen voor de afvalstoffenheffing in 2018.
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