Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel
Onderwerp
GR Rd4 - Ontwerpbegroting 2023 geconsolideerd
Beslispunt(en)
Als zienswijze kenbaar te maken dat de raad kan instemmen met de geconsolideerde
ontwerpbegroting GR Rd4 2023.

Toelichting
Aanleiding / motivering
Op grond van artikel 35, eerste lid, Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting
van een gemeenschappelijke regeling acht weken vóór aanbieding ter vaststelling door het Algemeen
Bestuur aan de raden van de aangesloten gemeenten gezonden. Zij kunnen bij het Dagelijks Bestuur
van het openbare lichaam over de ontwerpbegroting hun zienswijze indienen. De geconsolideerde
ontwerpbegroting GR Rd4 2023 is 29 maart 2022 ontvangen (zie bijlage).
Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit
Op grond van artikel 35, Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting van Rd4 acht
weken vóór aanbieding ter vaststelling aan de raden van de aangesloten gemeenten gezonden. Inhoudelijk
is de begroting gebaseerd op het Afvalbeheersplan.

Gevolgen
Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost
Op basis van de ontwerpbegroting 2023 van GR Rd4 bedraagt de bijdrage van Eijsden-Margraten
€ 2.049.372. Ten opzichte van 2022 stijgt de bijdrage met € 58.761 / + 3% / gemiddeld + € 5,20 per
aansluiting.
De bijdrage aan Rd4 wordt verwerkt in de begroting 2023 e.v. van de gemeente Eijsden-Margraten.
De bijdrage vormt de basis voor de tarieven 2023 van de afvalstoffenheffing. Deze worden gedurende
het begrotingsproces voor de begroting 2023 e.v. opnieuw berekend en in december 2022 ter
vaststelling aan de raad aangeboden.
Het beleidsveld afval is een gesloten compartiment. Dit betekent dat de stijging van de kosten van
Rd4 wordt doorberekend in de tarieven waardoor e.e.a. niet van invloed is op het saldo van de
begroting / jaarrekening.
Zienswijze
Tegelijkertijd met de voorstellen inzake de ontwerpbegrotingen 2023 van de verbonden partijen
ontvangt uw raad ook een voorstel - analyse begrotingen GR-en 2023 – met daarin de kaders die zijn
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gehanteerd voor het advies om al dan niet in te stemmen met de ontwerpbegrotingen van verbonden
partijen.
1. Indien er sprake is van een CAO stijging meer dan 2,7% (CPI 2021) dan is dit een grondslag
om een negatieve zienswijze in te dienen;
2. Indien er sprake is van prijsstijgingen meer dan 2,7% (CPI 2021) dan is dit een grondslag om
een negatieve zienswijze in te dienen;
3. Indien er sprake is van autonome ontwikkelingen (niet beïnvloedbare ontwikkelingen) die tot
kostenstijgingen leiden dan vormt dit geen grondslag om een zienswijze in te dienen;
4. Indien er sprake is van beïnvloedbare ontwikkelingen dan is dit een grondslag om een
negatieve zienswijze in te dienen tenzij expliciet opdracht is genomen voor zaken die leiden
tot desbetreffende ontwikkelingen.
Ondanks dat in onze kaders is vastgesteld dat we niet akkoord gaan bij een CAO stijging van meer
dan 2,7%, adviseren we toch om in te stemmen met de begroting. Er ligt namelijk reeds een
principeakkoord over de CAO voor 1 april 2022 t/m 31 maart 2024, waarin de 3,5% CAO stijging per
jaar is vastgelegd. Het indienen van een negatieve zienswijze zal daar niets aan veranderen.
Planning, uitvoering en evaluatie
Na verloop van een periode van acht weken na toezending van de ontwerpbegroting aan de raden
van de aangesloten gemeenten wordt de begroting 2023 door het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Rd4 d.d. 30-06-2022 vastgesteld.
Besluitvormende vergadering

24-5-2022.

Communicatie
Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de zienswijze aan Rd4 kenbaar gemaakt.
Maatschappelijke effecten
De bijdrage Rd4 2023 vormt de basis voor de tarieven afvalstoffenheffing 2023 die gedurende het
begrotingsproces voor de begroting 2023 e.v. opnieuw worden berekend en die in december 2022 ter
vaststelling aan de raad zal worden aangeboden.
Privacy
Niet van toepassing.
Risico’s
De risico’s bestaan uit a) risico’s voor / verbonden aan de bedrijfsvoering van de GR Rd4 en b) uit risico’s
voor de gemeente. Beide soorten risico’s worden uitgebreid toegelicht in de Risicoparagraaf - pagina 28
t/m 30 - van de geconsolideerde begroting Rd4 2023.
Het college van Eijsden-Margraten
De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit:
Als zienswijze kenbaar te maken dat de raad kan instemmen met de geconsolideerde
ontwerpbegroting GR Rd4 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 mei 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M. Verbeet

Drs. G.J.M. Cox
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