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Wij stellen voor: 

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de 

conceptbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling VuilAfvoerBedrijf 

(VAB) van de Duin- en Bollenstreek volgens bijgevoegde brief.  

 

Inleiding 

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks 

Bestuur van de gemeenschappelijke regeling van het VAB de conceptbegroting aan de 

raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te 

dienen op de conceptbegroting. 

 

Bestaand kader en context 

Het VAB functioneert conform de bepalingen die zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke 

regeling VuilAfvoerBedrijf Duin- en Bollenstreek met de gemeente Hillegom, Katwijk, 

Lisse, Noordwijk en Teylingen. Het VAB heeft als taak: 

- Het exploiteren van het overlaadstation in Voorhout. 

- Het overslaan en afvoeren van het huishoudelijk restafval en GFT (Groente-, 

Fruit- en Tuinafval). 

Het VAB voert deze taken uit binnen de bestaande wet- en regelgeving (Wgr) en de 

gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. 

 

Beoogd effect 

Een goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling en 

daarmee een goede behartiging van de (operationele en financiële) belangen van de 

aangesloten gemeenten. 

 

Argumenten 

1.1 De begroting en de gevolgde procedure is opgezet conform de reglementen uit de 

gemeenschappelijke regeling en laten een consistent beeld van beleid en begroting zien. 

1.2 Er waren en zijn geen nieuwe beleidsvoornemens die leiden tot significante financiële 

consequenties. 

1.3 Mogelijke risico’s zijn correct weergegeven in de risicoparagraaf van de begroting. 



 

 

 

Kanttekeningen 

Geen. 

 
Financiële consequenties 

In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse bijdragen per gemeente opgenomen: 

 2021 2022 2023 2024 

Hillegom € 103.917 € 103.917 € 103.917 € 105.173 

Lisse € 107.479 € 107.479 € 107.479 € 108.778 

Teylingen € 175.171 € 175.171 € 175.171 € 177.287 

Deze financiële consequenties worden verwerkt in de meerjaren programmabegroting 

2021 – 2024. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Deze begroting is besproken binnen het Ambtelijk Governance Team (AGT) van HLT-

samen. Dit team bestaat uit de inhoudelijk adviseur, de financieel adviseur en de 

regiocoördinator. 

Het streven van het VAB is om de begroting op 12 juni vast te stellen en deze vóór 15 

augustus 2020 te zenden aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

Voorafgaand is de begroting besproken in het ambtelijk technisch (vertegenwoordigers 

vanuit de deelnemende gemeenten) overleg van het VAB. 

Hiermee wordt bereikt dat de deelnemende gemeenten tijdig op de hoogte zijn van de 

begroting en het meerjarig perspectief hetgeen van nut is voor de totstandkoming van de 

individuele gemeentelijke begrotingen. Na de gemeentelijke besluitvorming wordt de 

zienswijze gestuurd aan het Dagelijks Bestuur van het VAB.  

 

Duurzaamheid 

Het VAB streeft naar duurzaam afval(grondstoffen)beheer waarin afval wordt gezien als 

een potentieel grondstof. Daar waar mogelijk wordt hergebruik van deze grondstof, in het 

kader van de circulaire economie, zo veel als mogelijk toegepast. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Dit voorstel wordt gelijkluidend voorgelegd aan de raden van Hillegom, Lisse en 

Teylingen.  

 

Urgentie 

Vanuit het VAB wordt gevraagd om de zienswijze voor 7 juni aanstaande kenbaar te 

maken. Deze zienswijze kan dan, conform het reglement van de gemeenschappelijke 

regeling, worden meegenomen met de jaarstukken die ter vaststelling worden voorgelegd 

aan het algemeen bestuur van het VAB. Binnen twee weken na deze vaststelling wordt de 

begroting, eventueel vergezeld van de ter zake doende zienswijzen, gezonden aan de 

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland. 

 

Evaluatie 

Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er 

geen specifieke evaluatie voorzien. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Als bijlagen zijn bij dit voorstel gevoegd: 

- Conceptbegroting VAB 2021. 

- Conceptbrief met zienswijze. 

 
  



 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  

secretaris burgemeester 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 21 april 2020, met als onderwerp Raadsvoorstel zienswijze 

conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling VuilAfvoerBedrijf 2021  

 

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 

conceptbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling VuilAfvoerBedrijf (VAB) 

van de Duin- en Bollenstreek volgens bijgevoegde brief.  

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 mei 2020, 

 

 

 

 

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
 


