Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer
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Onderwerp
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Datum waarop de vraag is gesteld

4 februari 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de oriënterende commissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.

B2.02 CAW kadernota
Er staat
“Op dit moment (najaar 2018) zijn er volop discussies en ontwikkelingen met betrekking
tot de wijze van uitvoering van bovengenoemde taken. Met betrekking tot de
activiteiten rondom het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van
huishoudelijke en andere afvalstoffen zal in 2020 sprake zijn van een verschuiving van
taken en verantwoordelijkheden op dit terrein van de GR CAW naar de individuele
gemeenten. De huidige dienstverleningsovereenkomst (dvo) tussen het CAW en HVC zal
zijn vervangen door dvo’s met individuele gemeenten. Ook de beleidsontwikkeling ten
aanzien van het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen zal (in ieder geval in
belangrijke mate) zijn verschoven van het CAW naar de individuele gemeenten. Dit is
een autonoom proces waarbij de raden van de deelnemende gemeenten actief worden
betrokken”
Hier wordt de indruk gewekt dat m.b.t. dvo’s de gemeenten zelf afspraken maken met
HVC.
Vraag: is dat juist of is het uiteindelijk het CAW dat de afspraken namens de gemeenten
maakt? Het CAW is toch het lichaam dat (namens de WF-gemeenten) een relatie met
HVC heeft en niet de gemeenten individueel?

antwoord

Op dit moment is het CAW inderdaad het orgaan die de huidige DVO met het HVC heeft
afgesloten.
De nieuwe DVO bestaat straks uit twee delen: een gezamenlijk deel (alle CAWgemeenten) en een gemeentelijk deel. Met het gemeentelijke deel is maatwerk per
gemeente mogelijk. Het gemeentelijk deel wordt door de individuele gemeenten met
HVC afgesloten.

2.

B2.12 4c RSW zienswijze
Er staat “- Inhoudelijk
Er zijn andere doelstellingen of beleidswijzigingen ten opzichte van de voorgaande
jaren. Ook zijn er geen wettelijke taken voor het RSW die beleidswijzigingen vragen”

Vraag: moet de tekst niet zijn; “Er zijn geen andere doelstellingen...........”?

antwoord

Dat klopt. De tekst in de zienswijze op de kadernota van het Recreatieschap WestFriesland is inmiddels aangepast.

3.

B2 Bijlage 15 5c RUD zienswijze
U schrijft:
Voorstel zienswijze raad
Een positieve zienswijze af te geven.
Kanttekening/opmerking bij zienswijze: de loonindexatie van 3,2% is conform
afspraken, maar gezien de markt wel aan de hoge kant.
Vraag 3a: Wanneer en door wie is de afspraak van 3,2% loonindexatie gemaakt?
Vraag 3b: Bent u bereid in de zienswijze een marktconform voorstel te doen?

Antwoord

De afspraken voor loonindexatie zijn opgenomen in de nieuwe financiële uitgangspunten

3a

voor gemeenschappelijke regelingen. Deze uitgangspunten gelden voor alle gemeenten
in Noord-Holland Noord. Voor het bepalen van de index voor de begroting 2020 gelden
de middellange termijncijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 van
22 maart 2018. De loonindexatie volgt uit de Prijs overheidsconsumptie, beloning
werknemers met een cijfer van 3,2 voor het jaar 2020.

Antwoord

In de nieuwe afspraken die met de gr-en zijn gemaakt is opgenomen dat wanneer de

3b

loonindexatie lager uitvalt dan vooraf bepaalt, de deelnemersbijdrage in het komende
begrotingsjaar wordt aangepast.

