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Beantwoording verhelderende/technische vragen
Algemeen
Vragen gesteld:
Via email d.d. 29 april 2020
Vragensteller Fractie

Partij: PNL

Portefeuillehouder: Dhr .F. van der Meijden
Onderwerpen : Algemeen
Vraag 1
De ministerraad heeft in januari ingestemd met het wetsvoorstel dat de democratische
legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen moet vergroten. Het kabinet wil de
betrokkenheid van raadsleden in het bestuur van gemeenschappelijke regelingen vergroten.
Is bekend hoe het met dit wetsvoorstel staat?
Antwoord
In het conceptvoorstel zoals deze destijds online stond, werden de voorgestelde wijzigingen
ingedeeld in drie categorieën:
1.

Versterken van positie van gemeenteraden bij besluitvorming in gemeenschappelijke

regelingen;
2.

Aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden;

3.

Verbeteren van de positie van gemeenteraden met betrekking tot het functioneren van

de regeling.
Het wetsvoorstel zoals deze is verzonden naar de Raad van State wordt echter pas openbaar
gemaakt wanneer deze bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Het lijkt er op dat nog steeds
aangesloten wordt bij de drie hiervoor genoemde vertrekpunten van wijziging.
Nog niet duidelijk is wanneer de tweede kamer hierover beslist.

Datum beantwoording: 6 mei 2020
Antwoord is afgestemd met de portefeuillehouder.

Beantwoording verhelderende/technische vragen
BLINK
Vragen gesteld:
Via email d.d. 29 april 2020
Vragensteller Fractie Partij: PNL
Portefeuillehouder: Dhr. J. Briels
Onderwerpen : Zienswijze op conceptbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling BLINK
Vraag 2
Is er enig zicht op hoe hoog een eventuele naheffing voor Laarbeek zou kunnen zijn wanneer
Attero recht blijft houden op een naheffing naar aanleiding van minderlevering van brandbaar
restafval over de jaren 2015-januari 2017?
Antwoord
Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) heeft in de arbitrageprocedure op 25 augustus 2019
bepaald dat de Brabantse gewesten Attero moeten compenseren voor de minderlevering van
brandbaar restafval voor de periode 2016-januari 2017. De gewesten en gemeenten,
verenigd in de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant (VvC) zijn hierbij
veroordeeld tot betaling van een naheffing aan Attero vanwege de minderlevering van
huishoudelijk afval in het jaar 2015, 2016 en januari 2017. Vervolgens is eind 2019 door het
VvC een procedure gestart om het vonnis door de rechter te laten vernietigen. Deze
procedure loopt nog steeds.
Onze regio wordt in de VvC vertegenwoordigd door het MRE. Op basis van de huidige stand
van zaken is ervoor gekozen om hiervoor op basis van het aantal inwoners in het MRE een
voorziening te treffen voor een bedrag van € 135.000,-.
Indien niet inwoneraantal maar werkelijke minderlevering als verdeelsleutel wordt bepaald,
zal dit voor Laarbeek mogelijk ongunstiger uitpakken. De omvang hiervan is op dit moment
niet in te schatten.
Datum beantwoording: 6 mei 2020
Antwoord is afgestemd met de portefeuillehouder.

Beantwoording verhelderende/technische vragen
Algemeen
Vragen gesteld:
Via email d.d. 29 april 2020
Vragensteller Fractie Partij: PNL
Portefeuillehouder: Mw. G. Buter
Onderwerpen : Algemeen

Vraag 3
Wij ontvangen graag een overzicht van alle GR-en met daarin de geraamde- en werkelijke bijdrage over de jaren 2018 en 2019. Daarnaast
eenzelfde overzicht van de geraamde bijdragen 2020 en 2021. Tenslotte eenzelfde overzicht met daarin de toe- en afname van reserves van
deze organisaties. Dit om een beeld te krijgen van de groei van deze organisaties en het beslag dat ze leggen op ‘onze’ reserves.
Antwoord:
Gemeentelijke bijdrage
Gemeenschappelijke regeling
Metropool Regio Eindhoven
Senzer
GGD Brabant-Zuidoost
Blink
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost
Belastingsamenwerking Oost Brabant

2018
Begroting
€
303.326
€ 6.424.130
€
349.472
€ 1.416.777
€ 1.082.350
€ 1.082.200
€
491.788
€
382.395

2018
Realisatie
€
303.306
€ 6.812.009
€
371.317
€ 1.256.970
€ 1.082.351
€ 1.288.202
€ 1.000.677
€
286.264

2019
Begroting
€
319.218
€ 6.522.569
€
361.314
€ 1.524.612
€ 1.134.056
€ 1.224.500
€
634.588
€
291.401

2019
Realisatie
€
308.915
€ 6.659.841
€
379.223
€ 1.618.000
€ 1.134.056
€ 1.370.400
€ 1.036.935
€
376.399

2020
Begroting
€
319.589
€ 6.495.057
€
394.033
€ 1.573.781
€ 1.171.866
€ 1.361.205
€
975.348
€
357.196

2021
Begroting
€
329.612
€ 6.822.419
€
718.563
€ 1.655.000
€ 1.199.407
€ 2.127.300
€ 1.020.955
€
354.572

Ontwikkeling Algemene Reserve
Gemeenschappelijke regeling
Metropool Regio Eindhoven
Senzer
GGD Brabant-Zuidoost
Blink
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost
Belastingsamenwerking Oost Brabant
Datum beantwoording: 6 mei 2020
Antwoord is afgestemd met de portefeuillehouder.

2018
Realisatie
€ 4.280.060
€ 24.448.000
€ 2.830.000
€
€ 7.390.579
€
441.917
€ 1.514.541
€
450.000

2019
Realisatie
€ 5.820.759
€ 20.433.000
€ 2.864.000
€
€ 6.886.932
€
410.300
€ 2.429.098
€
535.000

2020
Begroting
€ 2.290.237
€ 8.480.000
€ 2.150.000
€
€ 5.448.044
€
441.900
€ 1.514.541
€
450.000

2021
Begroting
€ 1.180.569
€ 3.494.000
€ 2.100.000
€
€ 5.070.061
€
300.000
€ 1.575.557
€
450.000

