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Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Postbus 88
5430 AB Cuijk

Boekel, 25 februari 2021
Verzonden:

Onderwerp: Kaderbrief 2022 GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Geacht Bestuur,
Van u hebben wij de kaderbrief Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2022 ontvangen. We
hebben hiervan kennis genomen.
Wij willen u bij het opstellen van de begroting 2022 het volgende meegeven.
Zoals uit de kaderbrief blijkt, krijgt de Gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling Land van
Cuijk en Boekel (GR Afvalinzameling) te maken met verschillende ontwikkelingen. Veel van deze
ontwikkelingen zijn in de kaderbrief nog niet gekwantificeerd. Daarnaast worden er diverse
risico’s beschreven. Deze ontwikkelingen en risico’s kunnen een financieel effect hebben.
Deze kaderbrief is het moment om het beleid te bepalen voor de toekomst, zodat dit kan worden
meegenomen in de hierop volgende begroting.
In de kaderbrief wordt aangegeven dat in het eerste kwartaal van 2021 door de GR
Afvalinzameling een visie in het kader van de circulaire economie wordt vastgesteld. Deze visie
vormt de basis voor het aanbestedingsproces en dus ook de begroting.
Gezien het moment van vaststellen van de visie en de start van het aanbestedingsproces is de
vraag nu wat de rol is van de gemeenteraad in het stellen van kaders.
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Gastvrij en Actief

Er is aangegeven dat in 2021 het algemeen bestuur van de GR Afvalinzameling een besluit
neemt om de per 1 augustus 2018 ingevoerde tarieven op milieustraten per 1 januari 2022 al dan
niet af te schaffen. Wij vinden dat we als gemeenteraad een standpunt hierover moet kunnen
geven. De meerderheid van de raad is voor/tegen (keuze maken!) het afschaffen van deze
tarieven.
We constateren dat in deze kaderbrief alleen de effecten van de indexering en het mogelijk
afschaffen van de per 1 augustus 2018 ingevoerde tarieven voor A en B-hout, gips, grond, puin,
harde kunststoffen financieel zijn vertaald.
Gezien het moment van de aanbestedingen is het niet mogelijk om de resultaten hiervan mee te
nemen in de begroting. Wij willen zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over het resultaat
van de aanbestedingen, zodat het financieel effect kan worden meegenomen bij het bepalen van
het tarief afvalstoffenheffing.
Verder willen wij het volgende meegeven. Kwantificeer zowel de overige geschetste
ontwikkelingen als de risico’s. Verwerk deze ontwikkelingen in de begroting. De risico’s dienen te
worden meegenomen bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit. Dit is noodzakelijk
om de gewenste hoogte van de Algemene Reserve te bepalen.
Tenslotte verwachten wij dat het uittreden van de gemeente Grave wordt meegenomen in de
begroting 2022.
In afwachting van uw reactie verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
De raad van de gemeente Boekel,

De griffier,

De voorzitter,
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