Gemeenschappelijke Regeling

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf WestFriesland

Onderdeel

Jaarrekening 2017

Voorstel zienswijze raad
De raad voor te stellen een zienswijze te geven met als inhoud:
1. uit de jaarstukken blijkt onvoldoende waar de bestemmingsreserve voor wordt ingezet;
2. de financiële kengetallen tussen 2016 en 2017 verschillen. De reden hiervoor is niet duidelijk;
3. bij het weerstandsvermogen wordt ook de voorziening gerekend. Dit is onjuist. Het
weerstandsvermogen bevat alleen die vermogensbestanddelen die vrij beschikbaar zijn.

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
Nazorg voormalige stortplaats Westwoud
Het CAW is eigenaar van de voormalige stortplaats in Westwoud. Om te weten of de voorziening
voldoende is of dat de voorziening naar beneden kan worden bijgesteld zijn de volgende acties
ondernomen:
 2011: onderzoek door Bodemzorg naar de langdurige ontwikkeling van de beheerskosten /
niveau van de voorziening voor de nazorg. Een voorziening van € 2.145.536,- was onder
voorwaarden verantwoord.
 2013: rapport Tauw: advies voor het toekomstige beheer van de voormalige stortplaats.
Tauw adviseerde om de onttrekking van grondwater gecontroleerd af te bouwen en om
extra aandacht te besteden aan de afdekking ter hoogte van de taluds.
 2014: gestart met de uitvoering van het advies van Tauw.
 2015: evaluatie door Tauw van het effect van de beheersmaatregelen uit 2014. De
maatregelen bleken te voldoen aan de verwachtingen.
 eind 2015: bevoegd gezag is verzocht in te stemmen met de definitieve beëindiging van de
(geforceerde) onttrekking van het grondwater.
 2016: RUD NHN is akkoord met de beheersmaatregelen. Aandacht besteden aan de kwaliteit
en laagdikte van de voormalige stortplaats.
 na de goedkeuring door de RUD is een herberekening gemaakt van de noodzakelijke omvang
van de voorziening. Uit deze herberekening bleek een voorziening voor een periode van 25
jaar noodzakelijk van € 1.030.000.
 2017: er is een bedrag van € 43.463 aan de voorziening onttrokken voor de reguliere
energie- en bedrijfskosten.
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Financiën
Resultaat
De jaarrekening 2017 heeft een negatief resultaat van €35.885,-.
Het CAW stelt voor om het negatieve resultaat over 2017 te onttrekken aan de algemene reserve.
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.

Risico’s
Beleidsmatig
Voormalige stortplaats Westwoud
Het enige risico is het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud. De hiervoor gemaakte
voorziening is hoog genoeg om het eeuwigdurend beheer te dekken. De RUD NHN heeft in 2016
ingestemd met het aanpassen van de beheersmaatregelen. Wel verzoekt de RUD NHN om in de
volgende monitoringsrapportage aandacht te besteden aan de kwaliteit en laagdikte van de
afdekkingslaag.
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