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Geachte raadsleden,
Het Dagelijks Bestuur legt u conform artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling de
ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 alsmede de jaarrekening van 2021 voor
aan uw gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt de raad met toezending van de conceptbegroting in
de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken.
De begroting wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. De vergadering van het
Algemeen bestuur zal nog gepland worden, mede afhankelijk van de mogelijkheid dat alle
gemeenteraden hun zienswijze hebben kunnen geven. Naar verwachting zal in de tweede helft van
juli 2022 de vergadering plaatsvinden.
Wij willen u dan ook vragen of u tijdig aan ons kunt aangeven wanneer wij uw zienswijze
uiterlijk kunnen verwachten, zodat wij hier rekening mee kunnen houden bij het plannen van de
AB-vergadering.
Stand van zaken Nazorg provincie
Tussen provincie en exploitanten van de vuilstortplaatsen is afgesproken dat het huidige convenant
zal worden verlengd tot 2029. Hiermee zal de overdracht van de vuilstortplaats aan Vlagheide in
Schijndel niet eerder dan in 2029 worden overgedragen aan de provincie. Het doel is hiervoor is
tweeledig. Allereerst zal met de huidige rekenrente het doelvermogen dusdanig moeten hoog zijn dat
dit tot onevenredige kosten voor de deelnemende gemeenten zal leiden. Ten tweede is er een
onderzoek gestart voor kostenverlaging van de nazorg. Er is een overlegstructuur opgezet met
meerdere werkgroepen (juridische zaken, techniek, financiën en lobby voor nieuwe wetgeving).
Onverschuldigde betaling Attero
Zoals wellicht bekend heeft het Stadsgewest ten gevolge van een arbitragezaak een compensatie
betaald aan Attero van ruim € 22.000,-. Andere contractpartijen hebben hierop besloten een
vernietigingsprocedure te starten. Het Stadsgewest heeft hier niet aan meegedaan.
In deze vernietigingsprocedure is het arbitraal vonnis vernietigd dat ten grondslag lag aan de gedane
betaling. Verondersteld werd dat er sprake zou zijn van onverschuldigde betaling. Schriftelijk heeft het
Dagelijks Bestuur van het Stadsgewest dit standpunt gecommuniceerd naar Attero. Hierop is er een
reactie gekomen van de advocaat van Attero waarin hij stelt dat er geen sprake is van een
onverschuldigde betaling nu wij geen deel hebben genomen in de vernietigingsprocedure.
Hiervoor is nader juridisch advies ingewonnen en heeft Holla Advocaten het volgende geadviseerd:
“Als we de regel “dat een door een gedaagde ingesteld rechtsmiddel in beginsel niet doorwerkt in de
verhouding tot zijn medegedaagden” doortrekken naar het onderhavige arbitrale vonnis en de daartegen
gerichte vernietigingsprocedure, betekent dit dat die door de twaalf gewesten en gemeenten gevoerde
vernietigingsprocedure dus niet ‘doorwerkt’ in de verhouding tot het Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch.”

Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, Postbus 103, 5480 AC Schijndel

Nu tegen het arbitrale vonnis door het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch geen rechtsmiddel is ingesteld,
terwijl dat wel had gekund, is het vonnis dus in kracht van gewijsde gegaan jegens het Stadsgewest
’s-Hertogenbosch. Een rechter zal niet tot het oordeel komen dat het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
zich met een beroep op het arrest van Hof Den Haag terecht beroept op onverschuldigde betaling,
omdat zij simpelweg haar kansen heeft laten liggen. Het voeren van een procedure hierover -ook
vanwege de vermoedelijk hoge kosten, zeker afgezet tegen het belang- wordt dan ook afgeraden.
Nieuwe bestuursleden
In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Op grond van artikel 7 van de
Gemeenschappelijke regeling eindigt het lidmaatschap van het algemeen bestuur op de dag waarop
de zittingsperiode van de gemeenteraden afloopt. Dit betekent dat op grond van artikel 6 en 7 van de
Gemeenschappelijke regeling de nieuwe leden van het Algemeen bestuur door de gemeenteraden
van de deelnemende gemeenten in de eerste vergadering van deze zittingsperiode worden
aangewezen uit zijn college van burgemeester en wethouders. Na het aanwijzen van de nieuwe
Algemeen bestuursleden zullen daarna door het Algemeen Bestuur ook de leden van het Dagelijks
bestuur worden aangewezen.
Wij willen u dan ook vragen om aan ons tijdig kenbaar te maken, doch bij voorkeur uiterlijk 27 juni
2022, welk lid van uw college van B&W zal worden aangewezen als nieuw bestuurslid van het
Algemeen bestuur van het Stadsgewest ’s Hertogenbosch.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Dagelijks Bestuur van het Stadsgewest
De ambtelijk secretaris,

Mr. C. Mulder
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