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Voorlopige reactie/zienswijze
jaarrekening 2016 BCA en
begroting 2018 BCA

0485 - 585 911

J.H.A.A. Hendriks

Geacht bestuur,
Aangezien wij deelnemer zijn in Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en
Boekel (BCA), geven wij, naast de voorlopige reactie/zienswijze op voorlopige
jaarrekening 2016 en ontwerp begroting 2018 Omgevingsdienst Brabant-Noord, een
separate reactie/zienswijze inzake de BCA.
Wij hebben kennis genomen van de jaarstukken BCA inclusief saldo en besteding van het
rekeningresultaat, verrekening onderhoud glascontainers en begroting BCA inclusief
meerjarenperspectief.
Wij verzoeken u om de gemaakte kosten voor onderhoud van glascontainers 2014 te
verrekenen met de reserve BCA en het voordelig resultaat BCA 2016 volledig uit te
keren. In de jaarrekening 2014 op pagina 16, welke door u is verzonden op 16 juli 2015,
staat de volgende passage:” Het resultaat op de Bestuurscommissie Afvalinzameling
Land van Cuijk en Boekel bedraagt € 562.000,00. Dit resultaat wordt onder meer
veroorzaakt door lagere verwerkingskosten van restafval en minder aangeboden afval op
de milieustraten. Door de Bestuurscommissie wordt voorgesteld om het voordelig saldo
te doteren, onder aftrek van de kosten onderhoud glascontainers, aan de
bestemmingsreserve, dit in verband met een mogelijke claim van Attero”.
Door het onderhoud van de glascontainers te verrekenen met de reserve BCA wordt
voldaan aan bovenstaande passage.
In de, op 16 december 2015, door het Algemeen Bestuur vastgestelde jaarrekening 2014
wordt overigens niets vermeld over de verrekening van de glascontainers.
In de begroting worden de aannames en ontwikkelingen voor het meerjarenperpsectief
ons inziens niet voldoende onderbouwd. Gezien de effecten is het wenselijk om een
gedegen onderbouwing op te stellen, waardoor het wellicht mogelijk is om
keuzes/afwegingen te kunnen maken om stijging van de netto-bijdrage in de toekomst te
beperken.
Wij vragen u, uiterlijk bij de beleidsvoornemens 2019, om de ontwikkelingen en
aannames voor de meerjarenperspectief te onderbouwen.
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Naar aanleiding van de behandeling in de Raad volgt er een definitieve
reactie/zienswijze.
We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
namens deze
hoofd van Bedrijfsbureau Ruimte

M.J.M. Hermsen - Janssen
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