Gemeenschappelijke Regeling

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf WestFriesland

Onderdeel

Begroting 2019

Voorstel zienswijze raad
De raad voor te stellen een zienswijze te geven met als inhoud:
1. Uit de begroting blijkt onvoldoende waar de algemene reserve voor wordt ingezet. En, hoe
die zich verhoudt tot de regionale norm dat deze binnen de norm van 2,5% van de totale
lasten bevindt.
2. Ook wordt onvoldoende duidelijk gemaakt welke risico's het CAW nog meer heeft (naast de
voormalige stortplaats) en of de weerstandscapaciteit (AR en BR) voldoende is om deze op
te vangen.
3. In de begroting blijkt niet waar de bestemmingsreserve voor wordt ingezet.
4. Bij het weerstandsvermogen wordt ook de voorziening gerekend. Dit is echter onjuist. Het
weerstandsvermogen bevat alleen die vermogensbestanddelen die vrij beschikbaar zijn. De
voorziening valt hier niet onder.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen




Het beheer van de voormalige stortplaats in Westwoud;
Uitvoering van de taken en bevoegdheden in het kader van de gemeenschappelijke regeling;
Uitoefening van de rechten en plichten van het aandeelhouderschap in de NV HVC.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik
-

Bevindingen




Sinds 2006 wordt de bestuurlijke en administratieve ondersteuning door HVC verzorgd;
Voormalige stortplaats Westwoud: deze wordt beheerd door het CAW. De voorziening voor
het beheer van de stortplaats is voldoende. Tauw heeft eerder een adviesrapport hierover
uitgebracht. De beheersmaatregelen worden overeenkomstig dit rapport uitgevoerd;
Garantstelling HVC: de aandeelhouders staan garant voor rente en aflossing van de leningen
van NV HVC. Dit naar verhouding van het inwoneraantal van de deelnemende gemeenten.
De deelnemende gemeenten ontvangen hiervoor provisie. De garantstellingsprovisie zal voor
het CAW ongeveer € 705.000 bedragen.

Financiën
Bijdrage
We betalen geen bijdrage aan het CAW.
EMU Saldo
Het EMU-saldo geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de financiële gezondheid van de
overheid te kunnen bepalen. Deze berekening is aanwezig.

donderdag 17 mei 2018

1

Risico’s
Beleidsmatig
Voormalige stortplaats Westwoud
Het risico van de voormalige stortplaats is afgedekt in de hiervoor aangemaakte voorziening. Deze is
hoog genoeg om het beheer eeuwigdurend te dekken.
Financieel

donderdag 17 mei 2018

2

