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(Publieks)samenvatting
In zijn vergadering van 2 november 2006 heeft de raad ingestemd met de overname van ReinUnie
door de NV Huisvuilcentrale NH. Na deze overname zijn de doelstelling en de hieraan gekoppelde
taken van ReinUnie drastisch gewijzigd. Om die reden heeft het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling ingestemd met een nieuwe gemeenschappelijke regeling.
De deelnemende gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen moeten een nieuwe
gemeenschappelijke regeling aangaan. De raad wordt voorgesteld hiertoe te besluiten.

Voorgesteld besluit
- de gemeenschappelijke regeling ReinUnie, in werking getreden op 1 juli 1997, per 1 januari 2011
in te trekken;
- een nieuwe gemeenschappelijke regeling ReinUnie aan te gaan met de gemeenten Beverwijk en
Heemskerk per 1 januari 2011 volgens de bij de stukken gevoegde tekst.
Inleiding
In 1997 hebben de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen een gemeenschappelijke regeling
(GR) ReinUnie vastgesteld om hun afzonderlijke reinigingsdiensten samen te voegen. Haar taak was:
a. het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen;
b. het op verzoek van een deelnemer uitvoeren van andere werkzaamheden op het terrein van
straatreiniging, zogenaamde BOR-taken.
In 2006 hebben de deelnemende gemeenten ingestemd met het besluit van het algemeen bestuur tot
overname van de ReinUnie door de NV Huisvuilcentrale NH (HVC) te Alkmaar. De GR ReinUnie is
vooralsnog in stand gebleven om haar gebouwencomplex te verhuren.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Een gemeenschappelijke regeling ReinUnie die inhoudelijk overeenstemt met de huidige doelstelling
en taken van onderhavig samenwerkingsverband.
Kader
Wet gemeenschappelijke regelingen
Argumenten
Met de overname van ReinUnie door de HVC zijn de doelstelling van de gemeenschappelijke
regeling ReinUnie en de daaraan gekoppelde taken ten opzichte van die van 1997 drastisch
veranderd. De inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en de uitvoering van reinigingstaken door
de GR ReinUnie zijn per 6 april 2007 overgegaan naar de NV ReinUnie als onderdeel van de NV
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Huisvuilcentrale NH. De aanvankelijke doelstelling van de huidige GR is hiermee feitelijk komen te
vervallen. De noodzaak van een uitgebreide procesmatige besturing is hierdoor niet meer aanwezig.
Door de structuur hierop aan te passen en te vereenvoudigen is het mogelijk sneller tot uitvoering te
komen en slagvaardig te handelen.
* De doelstelling van de nieuwe GR blijft thans beperkt tot het financieel beheer van het onroerend
goed en het naleven van de verplichtingen conform de gesloten overeenkomsten van 2007.
* In de nieuwe GR bestaat het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur ieder nog maar uit drie
leden, één lid van elke gemeente.
* In de nieuwe GR voldoen de bepalingen op het gebied van de financiën aan de uitgangspunten van
het Besluit Begroting en Verantwoording.
Strikt juridisch gezien bestaat er geen noodzaak de nieuwe GR aan te laten gaan door de colleges en
de raden van de drie gemeenten. Gelet op de beperkte doelstelling en taken van de nieuwe GR en de
bevoegdheidsverdeling krachtens de Gemeentewet tussen raad en college zou het voldoende zijn dit
op collegeniveau te doen. Het college heeft dan nog wel de toestemming van de raad nodig, die zijn
toestemming slechts kan onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
In de voorbereiding van de nieuwe GR ReinUnie is tussen de deelnemende gemeenten echter
afgesproken om beide bestuursorganen de nieuwe GR te laten aangaan.
Met de tekst van de nieuwe GR ReinUnie kan overigens worden ingestemd met dien verstande dat
het gelet op de opbouw van hoofdstuk VI over Toetreding, Uittreding, Wijzigingen en Opheffing
logischer lijkt om in artikel 28 over Uittreding ook een besluit van het college te verlangen naast dat
van de raad.
Maatschappelijk draagvlak
De raden van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk moeten de nieuwe GR ReinUnie 2010 ook
vaststellen.
Financiële consequenties
In de nieuwe GR is wat de financiën betreft aansluiting gezocht bij het Besluit Begroting en
Verantwoording. De financiële risico’s worden afgedekt volgens de verdeelsleutel die is toegepast bij
de overname(som) van de ReinUnie naar HVC.
Realisatie
Na besluitvorming door de raad zal het bestuur van de GR ReinUnie hiervan op de hoogte worden
gesteld.
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