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Wij stellen voor:
1.

Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin en
Bollenstreek volgens bijgevoegd concept.

Inleiding
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het dagelijks
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek de
ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de
gelegenheid voor 7 juni zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting. De begroting
wordt op 30 juni voor besluitvorming aangeboden aan het Algemeen bestuur.
Bestaand kader en context
Op 24 november 2020 heeft de raad ingestemd met het richtinggevende advies om door
te gaan met het VAB, scenario C. Te weten, ‘doorgaan met het VAB, optimaliseren van het
terrein’ en het onderzoeken van de publiek-private samenwerkingsmogelijkheden
(hamerstuk).
Beoogd effect
Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast
een goede behartiging van de belangen van gemeente Hillegom binnen de begroting van
de gemeenschappelijke regeling.
Argumenten
Motie verbonden partijen
Bij de behandeling van de programmabegroting 2022 – 2024 van 5 november 2020 is een
motie aangenomen waarbij verbonden partijen, waaronder het VAB, gevraagd wordt
bezuinigingen door te voeren. In bijgevoegde brief wordt door het VAB aangegeven dat dit
niet mogelijk is op dit moment, aangezien er de afgelopen jaren nauwelijks is

geïnvesteerd en de komende jaren het onderhoud zal toenemen doordat de installaties
economisch en technisch aan het einde van de levensduur zijn. Hierdoor zullen naar
verwachting de onderhoudskosten de komende jaren stijgen.
Optimalisatie VAB terrein
In het najaar van 2020 heeft de raad, net als alle andere betrokken gemeenteraden
ingestemd met het richtinggevende advies om door te gaan met het VAB, scenario C. Te
weten, ‘doorgaan met het VAB, optimaliseren van het terrein’ en het onderzoeken van de
publiek-private samenwerkingsmogelijkheden.
In deze begroting is daartoe een voorlopig bedrag van begroot voor 2022. In het najaar
van 2021 krijgen de raden de mogelijkheid zich uit te spreken over het uitgewerkte plan
dat de deelnemende gemeenten zal worden aangeboden. Ook de daadwerkelijke
financiële consequenties zullen daarin worden meegenomen. Deze financiële gevolgen
zullen dan in de perspectiefnota van 2022 worden meegenomen.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Financiële consequenties
In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse bijdragen per gemeente opgenomen.

De richtlijnen van de werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen
Hollands Midden zijn wel overgenomen.
Deze bedragen worden reeds binnen de bestaande meerjarenbegroting gedekt.

Aanpak, uitvoering en participatie
Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Algemeen bestuur van het
Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek. De begroting wordt vastgesteld op 30 juni 2021.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Hillegom en Teylingen.
Urgentie
De begroting wordt op 30 juni ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen bestuur. Tot 7
juni kunnen zienswijzen worden ingediend.
Evaluatie
Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er
geen evaluatie voorzien.
Bijlagen en achtergrondinformatie
Als bijlagen zijn bij dit voorstel gevoegd:
1. Begroting 2022 VAB

2.
3.
4.

Aanbiedingsbrief van het VAB
Conceptbrief met zienswijze
Brief VAB “motie gemeenteraad Hillegom 5 november 2020 taakstelling
verbonden partijen”

namens het college van burgemeester en wethouders,
Mevr. C.B. Baauw
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het collegebesluit van 20 april 2021, met als onderwerp Zienswijze begroting VAB
2022,
gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:
1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin en
Bollenstreek volgens bijgevoegd concept.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 mei 2021,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter

