Geachte colleges/besturen en gemeenteraden,
(cc portefeuillehouders BHIC)
Eind 2021 verzochten wij u om uw zienswijze op onze concept-kadernota 2023 kenbaar te
maken. Daarbij hebben wij u expliciet gevraagd een voorkeursscenario aan te geven voor de
financiering van de E-depotvoorziening van het BHIC.
Voorkeursscenario deelnemers
Alle deelnemers aan onze gemeenschappelijke regeling hebben hier gehoor aan gegeven. Van de
elf deelnemers (negen gemeenten en twee waterschappen) hebben zes deelnemers voorkeur
uitgesproken voor scenario 1 (groeimodel) en vier deelnemers voor scenario 1 met de
kanttekening dat scenario 3 bespreekbaar is. Eén deelnemer spreekt de voorkeur uit voor
scenario 3 (gelijk aan kosten).
Bestuursbesluit
In het bestuursoverleg van 8 april jl. heeft het bestuur, na consultatie van het
portefeuillehoudersoverleg, het volgende besluit genomen over de financiering van het E-depot:
1. Voor de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC vanaf 2024, een bijdrage te
vragen van de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling van het BHIC volgens
scenario 1;
2. De meerkosten van de e-depotvoorziening in de periode 2022 tot en met 2026 te dekken
met een transitievergoeding e-depot van het Rijk en de inzet van de bestemmingsreserve
e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de
algemene reserve (deel boven 5%) en herijking van de overige bestemmingsreserves.
Reactie zienswijzen
In de diverse zienswijzen zijn opmerkingen opgenomen over verschillende onderwerpen. In de
bijlage treft u een overzicht aan van de door onze deelnemers ingediende zienswijzen. Ook leest
u hierin onze reactie op de gemaakte opmerkingen. Het BHIC neemt deze opmerkingen
vanzelfsprekend ter harte bij toekomstige ontwikkelingen.
Bestuur en directie van het BHIC spreken graag hun dank uit aan de deelnemers aan de
gemeenschappelijke regeling voor het gestelde vertrouwen in de E-depotvoorziening van het
BHIC.
Het stelt ons in staat om deze nieuwe wettelijke taak goed en toekomstbestendig uit te voeren.
Met vriendelijke groet,
J.C. Kriek
Directeur

