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VERGADERING GEMEENTERAAD 2008

Pre-adviesnr. 64
Agendapunt
Onderwerp KGA depot gemeentewerken

Middenbeemster, 26 november 2008

Aan de raad

> voorstel
Wij stellen u voor om een krediet van € 88.500 excl BTW beschikbaar te stellen voor het 
leveren en plaatsen van een nieuw KGA depot op de afvalstraat bij gemeentewerken in 
Middenbeemster.

> toelichting
Op 4 augustus 2008 is er door de Provincie Noord-Holland voor gemeentewerken Beemster 
aan de Insulindeweg 2 te Middenbeemster een nieuwe milieuvergunning afgegeven. De 
oude milieuvergunning bleek niet meer actueel te zijn.
Op 20 september 2008 is deze vergunning vervolgens van kracht geworden. Op basis van 
artikel 6.3.3 uit deze vergunning dient de afvalstraat van gemeentewerken te zijn voorzien 
van een gewijzigd KGA depot.

> juridische consequenties
De gemeente is verplicht om aan de voorschriften uit de milieuvergunning te voldoen. 
Indien niet aan de voorschriften wordt voldaan kunnen door de provincie 
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke stappen worden ondernomen. Er is met de provincie 
een mondelinge afspraak gemaakt dat in ieder geval uitstel wordt verleend tot 1 februari 
2009. Het geadviseerde besluit betekent dat voldaan kan gaan worden aan de 
milieuvergunning.

> financiële consequenties
De financiële consequenties van het krediet voor de aanschaf en het plaatsen van een 
KGA depot en de bijbehorende veranderingen zijn:

Investering € 88.500 excl. BTW. De BTW krijgen we terug van het BTW compensatiefonds
In het jaar van aanschaf (2009 dus) blijven de kapitaallasten (rente en afschrijving) beperkt 
tot ½ jaar rente over het te investeren bedrag. In het tweede jaar (2010) beginnen we met 
afschrijven en we berekenen de rente over de boekwaarde.

In 2009 zijn de lasten: 88.500 x 4,75% rente / 2 = € 2.102.
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In 2010 zijn de lasten:
Rente 88.500 x 4,75% 4.204
Afschrijving  8.800
Totaal 13.004

In 2009 is in de begroting geraamd voor het onderdeel kca:
Huur containers 12.605 
Verwerkingskosten  6.302
Terugontvangst STORL -1.800
Totaal  17.107

Door de aanschaf van een KGA depot zullen de kosten voor de huur van containers
grotendeels wegvallen. Als de kosten voor de huur geheel wegvallen dan is er in 2009 zelfs 
een voordeel van € 10.503 (12.605 – 2.102). In 2010 komt er een klein nadeel. Maar in de 
ontwerpbegroting 2010 houden we rekening met de aanpassing aan het KGA- depot.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks


