Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-162334

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

G. Mos

Fractie

D66

Onderwerp

Commissievragen D66 cies. B&M en Ruimte 13 juni
ag.pt. 4 DVO met HVC

Datum waarop de vraag is gesteld

6 juni 2019

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

1.

Raadsvoorstel, pag 5
In 2004 is een sociaal plan vastgesteld dat blijkbaar thans nog merkbare kosten
veroorzaakt.
Kunt u daar iets meer over zeggen?

antwoord

Het voormalige CAW-personeel heeft betere arbeidsvoorwaarden. HVC heeft dit
personeel met de bijbehorende arbeidsvoorwaarden overgenomen. Dit loopt door zolang
deze personeelsleden bij HVC werken.

2.

Eveneens pag.5
Hoge service in de operationele dienstverlening leidt tot een hoger kostenniveau.
Kunt u die hogere service toelichten?

antwoord

Deze hogere service bestaat uit:
- bovenwettelijke taken: HVC voert ook bovenwettelijke taken voor ons uit. Hieronder
valt bijvoorbeeld een deel van de plaagdierbestrijding. Alleen ratten vallen onder de
wettelijke plicht, maar HVC bestrijdt ook wespen, muizen en andere plaagdieren.
- beleid: in de huidige DVO (de oude) hebben de CAW-gemeenten er voor gekozen om
het beleid voor een groot deel door HVC uit te laten voeren. Dit gaan we straks deels
weer zelf doen. Hierdoor kunnen we individueel sturen op beleid (in plaats van de oude
situatie waarbij er collectie gestuurd werd).
- afvalstoffencontrole: HVC bevordert de kwaliteit van de grondstofstromen, dit heet
Afvalstoffencontrole.
- ondersteuning CAW: HVC biedt ondersteuning aan de gemeenschappelijke regeling
CAW. De laatste periode zijn er diverse onderwerpen geweest die extra aandacht nodig
hadden, zoals de voormalige stortplaats Westwoud en de afhandeling van een kwestie
met de Belastingdienst rond de Afvalfondsvergoeding.

3.

Pag. 6
U noemt de andere elementen, die naast de verlaagde HVC-tarieven betrokken worden
bij het gemeentelijk tarief voor 2020. Wij lezen dit zo dat de op pag. 4 genoemde
besparingen van 60 euro - en voor 2019 43 euro - waarschijnlijk niet tot exact eenzelfde
verlaging van het door de burger te betalen bedrag zullen leiden. Dat kan hoger of lager
zijn.
Klopt onze conclusie?
Heeft u al een indicatie hoe dat per saldo zal uitpakken?

antwoord

Ja, deze conclusie klopt.
Nee, we kunnen nog geen indicatie geven. De hoogte van de afvalstoffenheffing is
afhankelijk van de keuzes in het Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP) en de
bovenwettelijke taken. Verder zit de landelijke afvalstoffenbelasting ook in de
afvalstoffenheffing (de afvalstoffenbelasting is de belasting die over het restafval).

