Kadernota 2021: Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West- DOC-20-218508
Friesland (CAW)

Voorstel zienswijze raad
Een positieve zienswijze uit te brengen.
1. Visie en ontwikkeling

In de raadsvergadering van 19 december 2019 is besloten om in te stemmen met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling CAW. Hierdoor zijn de CAW-gemeenten nu zelf bevoegd om de
overeenkomsten met HVC aan te gaan en om afvalbeleid vast te stellen.
De nazorg van de voormalige stortplaats in Westwoud valt nog wel onder het CAW. Sinds 1 oktober
2019 heeft Bodemzorg de beheerstaken overgenomen. Op dit moment loopt er een onderzoek naar
de noodzakelijke maatregelen om de verontreiniging van oppervlaktewater rond de voormalige
stortplaats te minimaliseren.
Verder is het CAW gezamenlijk aandeelhouder van de aandelen in HVC. Er loopt nog een onderzoek
naar de toekomst van het CAW. Het aandeelhouderschap is één van de onderwerpen die hierin
wordt besproken. Dit toekomstonderzoek wordt op 22 januari 2020 tijdens de regionale
raadsledenbijeenkomst besproken.

2. Actualisering financieel perspectief
a. Autonome ontwikkelingen
- Inhoudelijk
Het secretariaat wordt in 2020 nog ingevuld door het HVC. De invulling van het secretariaat vormt
onderdeel van het onderzoek naar de toekomst van het CAW.
- Financieel
Er zijn binnen het CAW twee geldstromen:
-

Inkomsten golfclub
Vaste kosten voor secretariaat

Deze blijven bestaan
Deze blijven bestaan

€ 23.000 p/j
€ 45.000 p/j

In het verleden ontving het CAW een vergoeding voor het niet inzamelen van GFT in week 51 en 1.
Deze vergoeding is door de individuele DVO’s komen te vervallen en naar gemeenten gegaan.
De kosten voor nazorg van de voormalige stortplaats in Westwoud worden gedekt uit de daarvoor
bestemde voorziening.
Naar verwachting wordt een bedrag van ruim € 800.000,-, dat enkele jaren geleden is onttrokken
ten gunste van een bestemmingsreserve, teruggestort naar de voorziening Westwoud.
Een definitief besluit hiertoe wordt genomen na afronding van een onderzoek naar de noodzakelijke

maatregelen om de verontreiniging van oppervlaktewater rond de voormalige stortplaats te
minimaliseren.
b. Nieuw beleid/ambitie en gewenste ontwikkelingen
- Inhoudelijk
Niet van toepassing. De gemeenteraad heeft op 19 december 2019 ingestemd met de wijziging van
de gemeenschappelijke regeling. De gemeenten zijn met de wijziging zelf bevoegd om beleid op te
stellen.

- Financieel
Niet van toepassing

3. Uitgangspunten

Niet van toepassing.

4. Financiële consequenties

a. Gevolgen voor gemeentelijke bijdrage
Niet van toepassing, er is geen vaste jaarlijkse bijdrage aan het CAW.

b. Kengetallen
Niet van toepassing.

