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De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 28 februari 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Medemblik 2018-2020,
Constaterende dat:
 Het CAW de volgende taken kent (kadernota p. 3):
a) activiteiten ten behoeve van het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van
huishoudelijke en andere afvalstoffen;
b) het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud;
c) uitoefening van de rechten en plichten zoals verbonden aan het aandeelhouderschap in HVC;
 In 2020 sprake zal zijn van een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden op het terrein van
huishoudelijke en andere afvalstoffen van de GR CAW naar de individuele gemeenten (kadernota p. 3);
 De huidige Dienstverleningsovereenkomst (dvo) tussen het CAW en HVC vervangen wordt door dvo’s
met individuele gemeenten (kadernota p. 3);
 Ook de beleidsontwikkeling voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen zal worden verschoven
van het CAW naar de individuele gemeenten (kadernota p. 3).
 De feitelijke werkzaamheden voor de nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud worden
uitgevoerd door of namens medewerkers van HVC (kadernota p. 3).
 De samenwerking van gemeenten in het CAW niet heeft kunnen voorkomen dat tot op heden de
gemeenten sterk afhankelijk zijn van externe deskundigheid van de HVC (secretariaatsfunctie).
Overwegende dat:
a.
 elke gemeente in West-Friesland zelf haar afvalbeleid gaat bepalen en zelf de rol van opdrachtgever
gaat invullen;
 deze ontwikkeling van invloed is op de toekomst van CAW en de begroting 2020 van CAW;
b.
 op dit moment de situatie is dat de HVC de ondersteunende taken voor het CAW verzorgt (secretariaat
en het financieel beheer);
 dit een ongewenste situatie is omdat HVC opdrachtnemer is van CAW;
 dat dient te worden geborgd dat de ondersteunende rol (secretariaats- en financieel beheerfunctie) in
2020 op een andere wijze wordt ingevuld;
c.
 het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud (thans door CAW uitbesteed aan HVC) kan worden
overgedragen naar een andere partij;
 ook het college deze mening is toegedaan;
Besluit de voorgestelde zienswijze Kadernota CAW als volgt te amenderen:
Pt. 1 van het besluit aan te vullen met de volgende tekst:
“waarbij de voorgestelde zienswijze m.b.t. CAW (“Een positieve zienswijze af te geven”) vervangen wordt
door: “De volgende zienswijze af te geven:
a. de toekomst van CAW (en daarmee de begroting 2020 van CAW) wordt beïnvloed doordat de gemeenten
in 2019 zelf hun afvalbeleid gaan bepalen. Dit brengt met zich mee dat van het CAW verwacht wordt
dat het zijn resterende taakstelling en bevoegdheden op schrift stelt welke ter besluitvorming aan de
afzonderlijke gemeenten wordt voorgelegd.
b. uitgangspunt voor de begroting 2020 dient te zijn dat de ondersteunende functie voor het CAW (secretariaatsfunctie, financieel beheer etc.) in 2020 niet meer door HVC wordt ingevuld;
c. als uitgangspunt voor de begroting 2020 moet worden opgenomen dat mogelijke huidige
zorgproblemen rond de voormalige stortlocatie Westwoud moeten worden opgelost voordat de
voormalige stortlocatie wordt overgedragen door CAW naar een partij met kennis en kunde.”.”.
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