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Zienswijze op ontwerp gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019

Geacht bestuur,
Op 25 april ontving de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg de
jaarstukken 2017, de ontwerp gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting
2019. Hierbij ontvangt u onze zienswijze op beide begrotingen.
Ontwerp gewijzigde begroting 2018
De raad is geschrokken van de grote stijging van kosten in de ontwerp gewijzigde
begroting 2018 in relatie tot de oorspronkelijke kosten zoals genoemd in de
ontwerpbegroting 2018.
De raad erkent dat een deel van deze stijging, waaronder de stijging van
verwerkingskosten, buiten de invloedsfeer van Avalex ligt. Een deel van de stijging is
echter het gevolg van Het Nieuwe Inzamelen (kosten containers) en de raad is
teleurgesteld dat inverdieneffecten, zoals in het vooruitzicht gesteld bij de aanname
van het nieuwe afvalbeleid, nog niet zichtbaar zijn in de gewijzigde begroting 2018.
De raad stelt vast dat met het moderniseringsplan en een verdere professionalisering
van Avalex, de ondervonden organisatorische en logistieke problemen binnen Avalex
worden aangepakt en hoopt de resultaten hiervan op korte termijn in het straatbeeld
én in voortgangsrapportages terug te zien.
In deze voortgangsrapportages hoopt de raad ook de inverdieneffecten van HNI terug
te lezen opdat op termijn een goede evaluatie mogelijk is over de meerwaarde van
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het nieuwe afvalbeleid in vergelijking met andere afvalophaalsystemen waaronder
nascheiding.
Gezien de ingezette verbeteringen, gaat de raad akkoord met de gewijzigde
begroting 2018.
Ontwerp begroting 2019
De raad heeft kennis genomen van de ontwerp begroting 2019. Deze begroting is
een ‘kale’ begroting en tevens beleidsarm. Deze uitgangspunten zijn meegenomen
door de raad in de bepaling van de zienswijze.
De ‘kale‘ begroting zal in de loop van het jaar invulling krijgen als gevolg van de
komst van een Producten en Diensten Catalogus (PDC). De raad verwelkomt deze
ontwikkeling als onderdeel van een transparantere invulling van het afvalbeleid
waarbij de raad, onafhankelijk van andere gemeenten, haar eigen prioriteiten kan
stellen ten behoeve van de inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Gezien bovenstaande gaat de raad onder voorbehoud akkoord met de
ontwerpbegroting 2019. Dit voorbehoud is afhankelijk van de vorderingen op het
gebied van het opstellen van de PDC en de verwerking hiervan in de gewijzigde
begroting 2019. De raad blijft hiermee de situatie bij Avalex nauwkeurig volgen.
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