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Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek
Katwijk

Jaarverslag

Voorwoord

Ingevolge artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek" 
bieden wij u de concept-jaarrekening 2018 ter vaststelling aan.

Bij de inwerkingtreding van de Gemeentewet per 1 januari 1994 is bepaald dat de 
gemeenschappelijke regelingen aan diverse criteria dienen te voldoen. De provincie heeft 
de termijn voor inzending van de begroting en jaarrekening vastgesteld op 15 juli 2019.
Indien aan deze (en andere) criteria wordt voldaan zal repressief toezicht gelden.

De gemeenschappelijke regeling heeft het eigendom van de opstallen op het terrein aan de 
s Gravendamseweg te Teylingen. Het gebruik is voor de overslag van het huishoudelijk en grof 
afval afkomstig van de huishoudens van de deelnemende gemeenten. Het terrein wordt gehuurd 
van NS tot 31 december 2023.

Tevens beheert de gemeenschappelijke regeling de contracten:
a. Transport en verwerking van GFT (de Meerlanden);
b. Transport en verwerking van restafval en GHA (Suez Nederland);
c. Exploitatie van het overlaadstation door de Meerlanden;
d. Contract voor plaatsing zendmasten (KPN en T- Mobile).

De VAB visie is:
Het VAB is de afvalschakel in een samenwerkende regio en zorgt - met name, maar niet alleen - 
voor een efficiënte afvalverwijdering in de Duin- en Bollenstreek.__________________________

Voor een toelichting wordt verwezen naar de per rubriek opgenomen toelichting op de balans 
en resultatenrekening.

Bestuur
Ingaande 10 april 1972 is de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf "Duin- & 
Bollenstreek" in werking getreden.
Deze regeling is aangegaan tussen de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Teylingen, 
Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom.
Als gemeenschappelijk belang is de zorg voor het op doelmatig en milieu hygiënische 
wijze verwerken van afvalstoffen, rekening houdend met de doelstellingen uit het 
landelijke beleid.

Het Algemeen Bestuur bestond op 31 december 2018 uit de volgende leden:
Gemeente:
Katwijk
Hillegom
Noordwijkerhout
Teylingen
Noordwijk
Lisse

Lid
C. van Starkenburg 
J. van Rijn
M.G. Bilars 
R. ten Boden
D. T.C. Salman 
C.P.M. van der Zwet

functie binnen de gemeente:
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder

Dagelijks bestuur
plv. voorzitter
lid
lid
lid
lid
voorzitter
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Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek
Katwijk
Programmaverantwoording

|Programma - Milieu |
Wat wilde we doen?
Instand houden van de opstallen van het overlaadstation en contractbeheer.
Onderhoud aan overlaadstation uitgevoerd en gestart met de aanbesteding van de exploitatie.
Wat hebben we bereikt?
Opstallen zijn in redelijke staat van onderhoud. Europese aanbesteding voor de exploitatie van het overlaad
station loopt, de afronding wordt eind maart 2019 verwacht.
Wat heeft het gekost ?
(bedragen x€ 1.000) Jaarrek.

2017
Primaire

begroting
2018

Begroot
na

wijziging

Werkelijk 2018 Saldo
werkelijk -/- 

begroot

v/n

Totale lasten 336 366 378 70 -308
Totale baten 297
Saldo
Saldo exclusief mutaties reserve 
Onttrekking aan reserve 
Saldo exclusief mutaties reserve

366 366 65

Analyse verschillen
Bestuurskosten 
Salariskosten directeur 
aanbesteding 
a cco u nta nts koste n 
Vervangingsbijdrage 
ontmanteling spooraansluiting 
administratie 
Totale lasten

Lagere bijdrage gemeentelijke bijdrage, dit is een voordeel voor 
de aangesloten gemeenten.
Lagere kosten dakventilatoren 
Bijdrage Meerlanden, overslag kunststof
Totale baten

Lasten
1

-12
-2
-3

231
90
3

308

Baten
311

-9
-1

v/n

v/n

v
v

i/s

j/s.

301

Sinds 2015 wordt het overslagterrein gebruikt door Midwaste voor de overslag van kunststofverpakkingen.
Over 2018 is een bijdrage in rekening gebracht bij De Meerlanden.
De aanbesteding van het overlaadstation is dit jaar gestart, de afronding zal in maart 2019 worden gerealiseerd. 
De kosten van de aanbesteding hebben € 14.350 gekost. De uitgaven voor de vervanging van de 
dakventilatoren zijn € 8.708 voordeliger uitgevallen, het verschil is onttrokken uit de reserve.

Overhead
De kosten voor administratie en secretariaat vallen onder de overhead even als de kosten voor 
de directie.

Bedrag voor de heffing voor de VPB
De gemeenschappelijke regeling kent geen VPB-plichtige activiteiten.
De VPB-last is nihil in het overzicht van baten en lasten en er is geen verliescompensatie verantwoord op 
de balans.
Bedrag onvoorzien
In de begroting 2018 is het budget voor onvoorziene uitgaven geraamd op nihil. In lijn hiermee zijn er 
ook geen uitgaven gedaan ten laste van dit budget.
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Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Weerstandsvermogen

Het is van belang dat een gemeenschappelijke regeling in staat is onverwachte financiële 
tegenvallers het hoofd te kunnen bieden, het weerstandsvermogen.
Daarvoor is het nodig dat de regeling beschikt over een zekere mate van vrije ruimte, een buffer, 
binnen hun vermogenspositie.

Het Vuilafvoerbedrijf beschikt over de Bestemmingsreserve Toekomstige Afvalverwerking.
Per eind december 2018 is het saldo € 36.232. De reserve wordt nu gebruikt voor de 
bedrijfsfinanciering en incidentele uitgaven.

De weerstandscapaciteit is opgenomen in het onderdeel vervangingsbijdrage, voor 2018 
begroot op € 231.390. De G.R. is niet bevoegd een reserve aan te houden, alle risico's 
worden opgevangen door de aangesloten gemeenten.

het risicoprofiel
Het belangrijkste risico van de G.R. is de onderhoudstoestand van de bestaande gebouwen en 
de installaties. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen van € 231.390, die niet is benut. 
Een inventarisatie van het onderhoud geeft voor volgend jaar een uitgave van € 90.000.
In 2018 is een onderhoudsplan gemaakt voor de komende 10 jaren.

Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek
Katwijk

Kengetallen

Netto schuldquote

jaar- jaar
rekening Begroting rekening

2017 2018 2018
-0,72% -5,33% -33,21%

Solvabiliteitsratio 13,24% 92,88% 46,33%
Structurele exploitatieruimte 86,63% 0,00% 0,00%

Risicobeheersing
Opstallen
Per 1 januari 2009 wordt het beheer/exploitatie van het overslagstation door De 
Meerlanden uitgevoerd. In de beheervergoeding zijn diverse vaste lasten opgenomen, 
zoals verzekeringen, OZB en de huur van het terrein.
Het contract met De Meerlanden is verlengd tot 1 april 2019.
In 2018 is een Europese aanbesteding voor het overslagstation gepubliceerd (eind 
november) en per 1 april 2019 zal de nieuwe overeenkomst ingaan.

tabel 1: risico's

De meest omvangrijke risico's 
bedragen * € 1.000

Kans van Inc. Of
optreden omvang struc.

Tegenvaller door defect kraan 50% 100 50
Brand overslag-gebouw 10% 1.000 100
Verwerker gaat failliet 5% 2.500 125
stroom storing
Totaal
waarvan incidenteel

10% 10

Totaal benodigde weerstandscapaciteit
1276]
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Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek
Katwijk

Bedrijfsvoering

Het Vuilafvoerbedrijf is een gemeenschappelijke regeling, die zorg draagt voor de 
overslag en afvoer van afval vanuit de aangesloten gemeenten.

Het rest- en grof huishoudelijk afval wordt getransporteerd per as van het 
overlaadstation in Voorhout naar de verbrandingsinstallatie in Amsterdam (AEB).

Het GFT wordt verwerkt in de vergistingsinstallatie te Rijsenhout (De Meerlanden). 
Hierdoor wordt biogas opgewekt en energie aan het electriciteitsnet teruggeleverd.

De kapitaalgoederen zijn eigendom van de gemeenschappelijke regeling.

De uitvoerende werkzaamheden die door de G R. verricht worden zijn de controle op het 
onderhoud van de gebouwen en het contractbeheer.
Jaarlijks wordt het onderhoud gecontroleerd door een bouwadviesbureau.
Het advies wordt met de directeur van de G R. doorgenomen met De Meerlanden.

In de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' wordt het beleidskader omtrent het 
onderhoud van kapitaalgoederen zoals gebouwen, apparatuur en wegen gegeven. 
Jaarlijks wordt door een bouwadviesbureau een onderhoudsrapport gemaakt over 
de onderhoudstoestand van de gebouwen en de apparatuur.

Afschrijvingsperioden volgens een tabel ten behoeve van het Vuilafvoerbedrijf.

Onderhoud kapitaalgoederen

Tabel jaren Tabel jaren
Gebouw:
renovatie
Voertuigen
heftruck/shunter

20

12

Gereedschap
besturingskasten
ontstoffingsinstallatie

10
20
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Financiering

Algemene ontwikkelingen
Het aanbod van afval laat over de afgelopen jaren een dalende lijn zien. Verdere scheiding 
aan de bron (o.a. plastic/kartonverpakking) waardoor het afvalaanbod verder daalt.

Economische ontwikkeling
De internationale conjunctuur ontwikkelt zich in 2018 iets gunstiger dan in 2017.
De inflatie is in 2018 uitgekomen op 1,60% per 8 januari 2019. De werkloosheid is in 
Nederland uitgekomen op 3,9 procent van de beroepsbevolking per augustus 2018, 
in 2017 was dit 4,7 procent.

Treasurvbeheer
De risico's die voor onze organisatie van belang zijn:
- renterisicobeheer,
- kredietrisicobeheer.

Renterisicobeheer
Het doel van renterisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien 
uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van vreemd vermogen hoger zijn 
dan wenselijk zou zijn. Op dit moment is geen lening aangetrokken.
De G.R. heeft geen renteinkomsten gehad, omdat de overeenkomst met de B.N.G. 
een rentevergoeding verstrekt met een afslag van 30 basispunten op 1 maands 
Euribor. 1 maands Euribor was in 2018 negatief.

Kredietrisicobeheer
Na de overdracht van de exploitatie aan de Meerlanden heeft het Vuilafvoerbedrijf slechts 
nog enkele facturen verzonden. De partner gemeenten ontvingen in 2018 een factuur 
voor de kapitaallasten en kosten directie, secretariaat en administratie.

Financiering
Bedrijfsfinanciering omvat de activiteiten die gericht is op het beheren van de liquiditeits- 
posities voor een termijn van minimaal één jaar. Het voorzien in de benodigde liquiditeiten 
voor de realisatie van activiteiten evenals het onderhouden van relatie met financiële 
instellingen. De G.R. heeft geen financiering nodig.

Informatievoorziening
Het Vuilafvoerbedrijf heeft nog een beperkte administratie en lift volledig mee met de 
gemeente Katwijk.

Schatkistbankieren
De Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) is door de invoering van 
schatkistbankieren op 11 december 2013 gewijzigd. Door de wijziging van deze Wet is 
het treasurystatuut van de G.R. aangepast.
De G.R. mag 0,75% van de primitieve begroting maximaal aan liquide middelen op 
haar rekening hebben staan. Het meerdere moet worden gestald bij het ministerie 
van Financiën.
De G.R. valt onder het drempelbedrag van € 250.000.

Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek
Katwijk
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Kasqeldlimiet
Dit jaar is de kasgeldlimiet niet overschreden, deze gegevens zijn dit jaar aan het eind 
van het jaar naar de provincie verzonden.___________________________________

Kasgeldlimiet

kwartaal
Bedragen in Euro’s per 

ie 2e 3e
Omvang begroting per 1 januari (grondslag)

2)

3)

4)

euro x 1.000
Toegestane kasgeldlimiet
percentage
bedrag
Omvang vlottende korte schuld
opgenomen gelden < 1 jaar 
Vlottende middelen 
rekening courant 
DejiositoV<jyaai^

1.216

8,20%
100

272
o

1.216

8,20%
100

247
o

1.216

8,20%
100

65
o

1.216

8,20%
100

82
o

Toets kasgeldlimiet
Totaal netto vlottende schuld

(2) - (3)
Toegestane kasgeldlimiet(i) 
Ruimte (1) - (4)

-272
100

-247
100

-65
100

-82
100

372 347 163 182

Renterisiconorm
Dit jaar is de renterisiconorm niet overschreden en de gegevens zijn naar de provincie gezonden.

1.
2.
3-
4- 
5a. 
5b.

4a.
4b.
4-

Renterisiconorm
Bedragen in euro's x 1.000

Renteherzieningen
aflossingen
Renterisico 
Renterisiconorm 
ruimte onder risiconorm 
Overschijding risiconorm

Berekening renterisiconorm
omvang van de begroting per 1-1 
vastgesteld percentage 
Renterisiconorm (8*9/100)

2018
o
o
o

243

243

1.216

20%

Schatkistbankieren.
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)
Som van de per dag buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als nihil)

24.485 23.676 7.162 7.055

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2)-(5a)/(5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden middelen

272 260 78 77

In het eerste kwartaal is de limiet met € 22.000 overschreden en in het tweede kwartaal met 
€ 10.000. Dit is een minimale overschrijding van de limiet, doordat de betaling van de ontmanteling 
van de spooraansluiting zo laat ontvangen is.
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Jaarrekening

Grondslagen van waardering en resultaatbepalinq

Inleiding
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

Afwijking indeling voorgaande begrotingsjaar
De indeling van het jaarrapport is gewijzigd naar de vereisten van BBV.
Daarnaast zijn de aandachtspunten vernieuwingen BBV verwerkt.
De programmaverantwoording en paragrafen zijn verwerkt in het jaarverslag van dit rapport.
Het overzicht taakvelden is verwerkt in het overzicht van baten en lasten onderdeel van de jaarrekening.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 
en verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden als gevolg van 
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden 
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij 
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden 
en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 
een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting 
opgenomen.

Een eventueel nadelig resultaat wordt conform de door het Algemeen Bestuur vastgestelde 
beleidslijn onttrokken uit de reserve toekomstige afvalverwerking.

Balans

Materiële vaste activa met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in 
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen 
worden in jaar na het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte 
gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grond 
wordt niet afgeschreven.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het 
begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke 
afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
Categorie Termijn
Gebouwen 20 jaar
Voertuigen 12 jaar
Gereedschappen 10 of 20 jaar

Wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording.
Conform het vernieuwde BBV worden overheadskosten onder een afzonderlijk taakveld 
geraamd. Onder overhead vallen de kosten voor het bestuur, administratie, secretariaat en 
de directiekosten.
Het taakveld 7.3 afval worden de direct toerekenbare kosten verantwoord.

Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek
Katwijk
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Balans

Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek
Katwijk

[Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 
Investeringen met economisch nut 
Gronden in erfpacht

31-12-2018
€

Totaal vaste activa 

Vlottende activa

Uitzettingen meteen rentetypische looptijd korter dan één iaar 
Vorderingen op openbare lichamen 14.683

14.683
Liquide middelen
Banksaldi _______ 63.528

63.528
Overlopende activa
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. _____________-

Totaal vlottende activa 78.211

Totaal activa 78.211

| Passiva

Vaste passiva

Eigen Vermogen 
Algemene reserve
Bestemmingsreserve 36.232
Gerealiseerd resultaat _____________-

36.232

Totaal vaste passiva 36.232

Vlottende passiva

Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn 
opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen, met uitzondering van jaarlijks 41 gyg
terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume.

41.979 

41.979

78.211

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen

Totaal vlottende passiva 

Totaal passiva

31-12-2017
€

20.330

20.330

20.330

19.519
19.519

260.014
260.014

16.481
16.481

296.014 

316.344

41.874

41.874

41.874

274.470

274.470

274.470

316.344
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Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek
Katwijk

Overzicht van baten en lasten (inch taakvelden)

Programma - Milieu

Baten

taakveld 7.3 afval
Algemene baten 
Bijdrage gebruik overlaadstation 
Vervangingsbijdrage ventilatoren 
Gemeentelijke bijdrage

Totale baten taakveld 7.3

Lasten
taakveld 7.3 afval
Afschrijvingslasten
Advieskosten
Accountantskosten
Ontmanteling spooraansluiting
Vervangingsbijdrage
Kosten aanbesteding
Kosten onderzoek toekomst terrein
totale lasten taakveld 7.3
Subtotaal programma (saldo)

taakveld 0.4 overhead
Salariskosten directeur
Administratie/secretariaat
Bestuurskosten
totale lasten taakveld 0.4

taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Onvoorzien
totale lasten taakveld 0.8

2018

Primitieve
Begroting

11.000
9.000

346.120

366.120

20.430
2.800
2.000

90.000
231.390

346.620
19.500

8.000
10.000

1.500
19.500

2018

Begroting na 
wijziging

11.000
9.000

346.120

366.120

20.430
2.800
2.000

90.000
231.390

11.700

358.320
7.800

8.000
10.000

1.500
19.500

2018

Werkelijk

11.110
10.000
8.708

35.075

64.893

20.330
3.270
5.662

14.350

43.612
21.281

19.747
6.738

438
26.923

2017

Werkelijk

11.087
10.000

261.481

282.568

20.420
525

1.658

244.800
9.000

28.000
304.403
21.835-

5.153
9.675

337
15.165

taakveld 0.9 VPB
Bedrag van de heffing voor de VPB
totale lasten taakveld 0.9

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

taakveld 0.10 mutatie reserves
Onttrekking uit de reserve 
Toevoeging aan de reserve

11.700-

11.700

5.642-

5.642

37.000-

37.000

Taakveld 0.11 Gerealiseerd resultaat
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Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek
Katwijk

Toelichting op de balans
ACTIVA 
Vaste activa

Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut 
Machines, apparaten en installaties 
Gronden in erfpacht

31-12-2017

€
20.330

Investerin
gen

Desinveste
ringen

Bijdragen
derden

Afschrij Afwaard 
ving ering

31-12-2018

€
20.330

20.330 - - - 20.330

De mutatie in 2018 is het gevolg van de jaarlijkse reguliere afschrijving (lineair en economische levensduur). Een specificatie 
hiervan is opgenomen in het overzicht van geactiveerde kapitaaluitgaven (bijlage 1).
De ontstoffingsinstallatie (000.130) is in 2018 volledig afgeschreven en heeft geen restwaarde.

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische 
looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

De Meerlanden kunststofoverslag 
Hillegom bijdrage 
Belastingdienst (BTW)

Boekwaarde
31-12-2018

€
10.000

4.683
14.683

Voorzie-

oninbaar-
heid

Balanswaar
de 31-12-2018

€
10.000

_______ 4.683
14.683

Balanswaar
de 31-12- 

2017

€
10.000 
8.715 

________804
19.519

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 250
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen_______ 260 78

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 172
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 22
(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar

(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat 
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat 
de € 500 miljoen te boven gaat_______

(1) = (4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met een 
minimum van €250.000

Drempelbedrag 250

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)
Som van de per dag buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als nihil)

24.485 23.676 7.055

(5b) Dagen in het kwartaal 90 92 92

(2)-(5a)/(5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden middelen

260 78
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Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek
Katwijk

Liquide middelen.

B.N.G. 28.51.20.336

31-12-2018 31-12-2017
€ € 

63.528 260.014
63.528 260.014

Het Vuilafvoerbedrijf heeft een overeenkomst met de B.N.G.
De rentevergoeding is 1-maands Euribor met een afslag van 30 basispunten., dus geen rente in 2018.

Overlopende activa

Partnergemeenten afrekening

31-12-2018
€

31-12-2017
€
16.481
16.481

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene reserve
Bestemmingsreserve Toekomstige Afvalverwerking 
Gerealiseerd resultaat
Totaal

31-12-2017 Toevoegm- Onttrekkina 31-12-2018
gen ---------------

Resultaat
€ huidig €

boekjaar

41.874 5.642 36.232

41.874 - 5.642 36.232

De "Bestemmingsreserve Toekomstige Afvalverwerking” is primair tot stand gebracht als risicobuffer.
Door deze risicobuffer kunnen voorziene en onvoorziene risico's worden opgevangen zonder 
dat de financieel/economische continuïteit van het VAB in gevaar komt.
Tevens worden de aanbestedingen van de contracten hieruit gefinancierd.
De aanbesteding van de exploitatie van het overlaadstation is gestart december 2018 en wordt afgerond in 2019.

Overlopende passiva

Verplichtingen te betalen in een volgend begrotingsjaar 31-12-2018 31-12-2017
€ €

Nog te betalen bedragen 12.100 3.070
Kosten aanbesteding 10.224
Onderzoek toekomst terrein - 26.600
Ontmanteling spooraansluiting - 224.800
Vervanging dakventilatoren - 20.000
Afrekening bijdrage gemeenten 19,655___________ -
Totaal 41.979 274.470

Onder de nog te betalen bedragen zijn verantwoord de accountantskosten,
afrekening directievoering, aanbesteding overlaadstation en afrekening bijdrage gemeenten.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Geen rechten en verplichtingen aanwezig.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die onontbeerlijk zijn voor het inzicht van de gebruiker van 
de jaarrekening.
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Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek
Katwijk

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 
Analyse tussen begroting na wijziging en realisatie begrotingsjaar 

(Programma 1 - Milieu
Begroting na 
wijziging Realisatie begrotingsjaar Afwijking in €

Baten
Lasten

366.120
358.320

64.893
70.535

301.227
287.785

Totaalsaldo van baten 
en lasten
Toevoeging en onttrekking 
aan reserves

7.800

-11.700

-5.642 13.442

-5.642 -6.058
Gerealiseerde resultaat -3.900 -11.284 7.384

De ten laste van de Gemeenschappelijke Regeling komende kosten worden 
afgerekend met de partners op basis van het aantal inwoners per gemeente.

Baten
Taakveld 7.3 afval
Afval zo goed mogelijk sorteren, zodat het weer als nieuwe grondstof toegepast kan worden.
De bijdrage van de gemeente is lager, omdat ontmantelen spooraansluiting in 2017 is 
uitgevoerd en geen vanvangingsbijdrage zijn betaald (231.390).

Algemene baten
De bijdrage betreft de vergoeding van KPN mobile en T-mobile voor het gebruik van 
het op het gebouw plaatsen van zendmasten. Door prijsindexering is een 
afwijking ontstaan t.o.v. begroting.
Een vergoeding is ontvangen van de Meerlanden voor de overslag van kunststofverpakkingen.

Gemeentelijke bijdrage
De bijdrage van de 6 gemeenten voor de kapitaallasten over de geactiveerde investeringen en 
de overige uitgaven. De bijdrage lager doordat de ontmanteling van de spooraansluiting en de 
vervangingsbijdrage niet zijn besteed.
De Meerlanden berekent een beheervergoeding door aan de partners.

Lasten
Taakveld 7.3 afval 
Afschrijvingslasten
De afschrijvingslasten zijn bijna gelijk aan 2017. De ontstoffingsinstallatie is afgeschreven. 

Advieskosten
Jaarlijks wordt het onderhoud gecontroleerd door een extern adviesbureau. Het bureau 
beoordeelt de uitvoering van het onderhoud aan het overlaadstation door de exploitant 
gedurende de contractperiode. In verband met de aanbesteding is een nulmeting gedaan.

Accountantskosten
Dit betreft de controle van de jaarrekening. Dit is in 2018 hoger door wisseling van 
accountant.

Aanbesteding
De exploitatie van het overlaadstation is eind 2018 gestart met aanbesteding, waarbij de planning 
eind maart 2019 zal worden gegund. Het nieuwe contract moet dan per 1 april 2019 ingaan.

Overige uitgaven
De belangrijkste afwijking ten opzichte van de begroting is het niet besteden van de ontmanteling 
van de spooraansluiting en de vervangingsbijdrage.

directie
Met ingang van 1 juli 2018 is een directie wisseling geweest. De nieuwe directeur moet ingewerkt 
worden (meer uren) en het tarief is hoger ten opzichte van de vorige directeur.
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Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek
Katwijk

| Overhead
Begroting na 
wijziging

Baten
Lasten

Realisatie
begrotingsjaar Afwijking

19.500 26.923 -7.423

Totaalsaldo van baten en lasten -19.500 -26.923 7.423

Taakveld 0.4 overhead
Salariskosten directeur
De directeur was tot 1 juli afkomstig uit de gemeente Teylingen. Op basis van een uurtarief worden 
de kosten doorberekend. Met ingang van juli is het directeurschap overgegaan naar de gemeente 
Katwijk. Het inwerken van de directeur zijn de uren in 2018 aanzienlijk meer dan gepland.
Het tarief van de nieuwe directeur is hoger € 100 per uur.
Ten opzichte van 2017 zijn de uren toegenomen en het tarief is verhoogd van de nieuwe directeur.

Administratie/secretariaat
De administratie wordt verzorgd door de gemeente Katwijk en het secretariaat is door een 
extern bureau overgenomen na pensionering van de secretaris.

Bestuurskosten
In de bestuurskosten zijn opgenomen representatiekosten in verband met recepties en afscheid 
wethouders, secretaris en directeur totaal lager dan begroot.

[Bedrag onvoorzien |
Conform primaire begroting is geen gebruik gemaakt van een bedrag onvoorzien.

[Heffing vennootschapsbelasting |
De gemeenschappelijke regeling kent geen VPB-plichtige activiteiten.
Derhalve is geen VPB-last verantwoord in het overzicht van baten en lasten.

[Overzicht incidentele baten en laste"

Baten
Lasten

Begroting na 
wijziging

11.700
11.700

Realisatie 
begrotingsjaar

14.350
14.350

Afwijking
-2.650
-2.650

Totaalsaldo van baten en lasten - -

Toelichting incidentele baten en lasten
De kosten voorde inhuur van de aanbesteding van het overlaadstation zijn meteen begrotingswijziging in 2018 
begroot.
De werkelijke uitgaven zijn hoger uitgevallen door een groot aantal vragen bij de rondgang van het overlaadstation. 
De kosten voor de aanbesteding zijn begroot ten laste van de reserve, met de 1e wijziging uit 2018.

(Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen |

Algemene reserve 
Bestemmingsreserve Toekomstige 
Afvalverwerking
Totaal

Incidenteel
Toevoeging______

| Structureel"

[Analyse begrotingsrechtmatigheid

Onttrekking
Incidenteel |Structureel

5.642
5.642

Het overzicht baten en lasten bestaat uit één programma Milieu.
De gerealiseerde lasten van dit programma overschrijden de lasten volgens de primaire begroting niet. 
Er is geen sprake van overschrijding en derhalve is geen nadere analyse vereist 
op of een afwijking wel/niet meetelt in het oordeel van de onafhankelijke accountant.
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Vuilafvoerbedcijf Quiiv & Bollenstreek
Katwijk

jWNT-verantwoording 2018

Da WNT is van to#passing op da Gemeenschappelijke Regaling Vuilafvoerbedrijf Duin- en 
Bollenstreek (hierna VAB) Hat voor VAB toapasaalijke bezoldlgingsmaximum ia In 2018 € 
189.000 - algemene normering ia van toepassing.

la. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling

Aanvang an einde ■

Omvang dienstverband (alsflMttaflattttjflJk___
Dienstbetrekking^

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

Beloningen betaal b
annatu— ..

Individueel toepasselijke
awgKiansanaufmn____

Onverschuldigd betaald en 
nog met terugontvangen bedrag

Totale 2555

Reden waarom de overschrijding 
al dan met >s toegestaan 
Toeneming op de vordering 
wegens onverschuldigde

tUMliflB ...........
ïcTT

Aanvang an emda 01/01 - 31/121—i
Omvang dranstvarband

Dienrtbetrekkinj^

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op
anam

Individueel toepasselijke

Totale bezotd«ging

lb. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode 
kalendermaand 1 t/m 12

Ponode functievervulling in het 
kalenderjaar (aanvang - einde)

Maximum uurtarief m het

individueel toepasselijke 
maximum gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12'

Werkelijk uurtarief lager dan het 
(gemiddeld) maximum
winner
Bezoldiging tn de betreffende

"male bezoldiging gehele 
pen ode kalendermaand 1 t/m

-/■ Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen

Reden waarom de overschnjding 
dan met s toegestaan 

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde
taaiina
0e directeur heeft geen dienstbetrekking bij de G R
De directeur heeft een aantal jaren werkzaamheden vemcht voor de G R

Topfunctionarissen met een bezoldiging van C 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
n_Starkenburg__

D.T.C. Salman

Oe wethouders ontvangen geen vergoeding vanuit de G R

Behorende bij onze verklaring d.d.

11 APR 2019

overhektoaccountants b.v.
astriurffl
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vuilafvoerbedrijf
Duin- en Bollenstreek

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2018 

Ons oordeel

Wij hebben de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek te Katwijk gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• geeft de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van 
de Gemeenschappelijke Regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek op
31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV);

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 
2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, 
zoals opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op
29 maart 2019.

De jaarrekening bestaat uit

1. de balans per 31 december 2018;
2. het overzicht van baten en lasten (inclusief taakvelden) over 2018;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 
(Bado), het controleprotocol dat is vast gesteld door het algemeen bestuur op 29 maart 2019 en 
het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Astrium Overheidsaecountants B.V. 
Edelgasstraat 57, 2718 SX Zoetermeer 
www.astrium.nl

Tel: (079) 36 23 613 
Fax: (079) 361 57 77 
info@astrium.nl

IBAN NL 10RAB00322622360 
BTW nr. NL810591625 B01 
KVK: 34168056
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Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling VuilafVoerbedrijf Duin- en 
Bollenstreek zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende geschikt is als basis voor 
ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatie
bepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet 
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van 
een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele 
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de 
jaarrekening als geheel bepaald op € 700. De bij onze controle toegepaste 
goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale 
lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. 
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening 
voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook 
bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens 
onze controle geconstateerde afwijkingen rapporteren die naar onze mening om kwantitatieve 
of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere 
informatie, die bestaat uit:

• het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met 
de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten 
in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als 
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
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Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur voor de 
jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk 
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante 
wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, 
opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld door het 
algemeen bestuur op 29 maart 2019.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële 
positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit 
de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's 
kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons te 
geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen 
bestuur op 29 maart 2019 en het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 

fraude,
o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in 

alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, 
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de 
gemeenschappelijke regeling in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering 
financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle- 
informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico’s kan 
opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de 
financiële risico’s niet kan opvangen;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen;

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 
gekomen.
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Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

ZOETERMEER, 11 april 2019

Astrium Overheidsaccountants B.V.

Was getekend,

Drs. N.E. Lansbergen RA EMITA RE



Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek
Katwijk

De jaarrekening 2018 is opgemaakt door J.B. van Duijvenbode, 
administrateur van het vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek".

Katwijk, 25 januari 2019.

Aldus aangeboden aan het Dagelijks Bestuur, ter behandeling 
in haar vergadering d.d. 20 maart 2019.

Aldus vastgesteld door de Algemeen Bestuur van het vuilafvoerbedrijf 
"Duin- en Bollenstreek", d.d. 12 juni 2019

de secretaris, de voorzitter,

T C. van Wijck - Stolk C.P.M. van Zwet
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Vaste kostenopbouw per gemeente op basis van inwonersaantal per 1 januari 2017.

Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek
Katwijk

RUBRIEK VASTE KOSTEN
2018

Beheerskosten De Meerlanden

Salariskosten directeur
Afschrijvingslasten
Bestuurskosten
Administratie/secretariaat
Accountantskosten
Advieskosten
afrekening dakventilatoren

Overige algemene baten 
Aanbesteding exploitatie overlaadstation 
Onttrekking reserve

Totaal aan vaste kosten

849.941

19.747
20.330

438
6.738
5.662
3.270
8.708-

21.110-

14.350
5.642-

35.075
885.016

gemeenten
inwoners 
per 1-1-2017

De Meerlanden 
2018

VAB
2018

TOTAAL 
2018

Katwijk
Noordwijk
Teylingen
Noordwijkerhout
Lisse
Hillegom_______

64.532
25.882
36.089
16.341
22.718
21.326

293.552
117.668
164.186
74.230

103.339
96.966

12.111
4.858
6.773
3.067
4.264
4.002

305.663
122.526
170.959
77.297

107.603
100.968

Totaal 186.888 849.941 35.075 885.016

Toelichting:
Jaarlijks worden de vaste kosten verdeeld op basis van het aantal inwoners per 1 januari 
van het jaar waarin de begroting wordt samengesteld.

Afrekening 2018

gemeenten
inwoners 
per 1-1-2017

VAB
2018

Katwijk 
Noordwijk 
Teylingen 
Noordwijkerhout 
Lisse
Hillegom_______

64.532
25.882
36.089
16.341
22.718
21.326

6.787
2.722
3.796
1.718
2.389
2.243

Totaal 186.888 19.655

Het voordelig saldo van € 19.655 (verschil betaalde voorschot en werkelijke kosten) wordt 
verrekend met de termijnbetaling over 2019.
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Vuilafvoerbedrijf Duin- & Bollenstreek
Katwijk

Tarieven en aangevoerde hoeveelheden.

U krijgt een overzicht in het kort van de belangrijkste gegevens voorgaande jaren vanaf 2014 
ten opzichte van 2018.
De vermelde tonnages zijn opgegeven door De Meerlanden N.V..

Tarieven

restafval 
restafval 1-7-16 
Afvalstoffenbelasting 
transsport restafval 
GFT-afval 
transport GFT 
GFT-afval 1-7-16 
transport GFT

2014 2015
euro

138,80

45,66
5,82

euro
140,39

46,27
5,90

2016
euro

142,15
48,80
13,07
6,10

46,58
5,90

43,00
4,50

2017 2018
euro

49,20
13,11

5,76

43,00
4,50

euro

49,60
13,21
6,01

43,60
4,54

Aanqevoerde hoeveelheden per gemeenten in 2018
in tonnen

Katwijk
Noordwijk
Teylingen
Noordwijkerhout
Lisse
Hillegom
Totaal

begroot
restafval

12.850
5.000 
5.600 
3.700
2.000 
4.750

33.900

werkelijk

13.761
4.972
5.987
3.799
1.634
4.867

35.021

begroot
GFT-afval

4.200
1.850
3.100 
1.700
2.100 
1.700

14.650

werkelijk

3.815
1.815 
3.059 
1.648 
2.755 
1.746

14.838

Overzicht aanqevoerde hoeveelheden restafval incl. veeqvuil periode 2014 - 2018
in tonnen
Katwijk
Noordwijk
Teijlingen
Noordwijkerhout
Lisse
Hillegom
Totaal

2014
14.156
5.275
3.327
3.741
4.868
4.530

35.897

2015
13.321
5.197
2.241
3.694
4.203
4.292

32.948

2016
12.844
4.975
4.008
3.721
3.901
4.751

34.200

2017
13.395
4.927
5.931
3.843
1.630
4.872

34.598

2018
13.761
4.972
5.987
3.799
1.634
4.867

35.021

Overzicht aanqevoerde hoeveelheden GFT-afval periode 2014 - 2018
in tonnen
Katwijk
Noordwijk
Teylingen
Noordwijkerhout
Lisse
Hillegom
Totaal

2014
4.363
1.886
1.651
1.636
1.861
1.717

13.114

2015
4.188
1.856
1.590
1.705
1.819
1.708

12.866

2016
4.242
1.878
2.379
1.715
2.124
1.713

14.051

2017
3.906
1.847
3.087
1.809
2.711
1.739

15.099

2018
3.815
1.815 
3.059 
1.648 
2.755 
1.746

14.838
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