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Zienswijze Begroting 2019 Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1
De bijgevoegde brief aan de AVU vast te stellen als zienswijze op de concept begroting
2019 van de AVU.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen

Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Bijlages
Voorstel: Voorstel_9467
Bijlage: AVU Ontwerp Programma- en productbegroting 2019
Bijlage: AVU aanbiedingsbrief aan de raad begroting 2019
Bijlage: Zienswijzebrief gemeenteraad over AVU Begroting 2019
Eerdere besluitvorming
Uitvoering

Context
Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) heeft
de concept begroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022 vastgesteld en aan de raden van de
deelnemende gemeenten toegezonden.
Tot uiterlijk 1 mei 2018 kunnen de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk bezwaar
maken tegen de door het Dagelijks Bestuur voorlopig vastgestelde concept begroting 2019.

Beslispunt
1

De bijgevoegde brief aan de AVU vast te stellen als zienswijze op de concept begroting
2019 van de AVU.

Argumenten
1.1

Het beleid sluit aan bij het gemeentelijk beleid.
De in de begroting geraamde hoeveelheden te leveren afvalstoffen in 2019 stemmen
overeen met de opgave die de gemeente Utrecht aan AVU heeft gedaan. Hierbij is rekening
gehouden met de maatregelen beschreven in de nota Afval is Grondstof.

1.2

De kosten voor de gemeente Utrecht vallen binnen de beschikbare gemeentelijke bijdrage.
De hoeveelheden 'Brandbaar afval' die voor de gemeente Utrecht worden verwerkt bevatten
naast huishoudelijke afvalstoffen ook veegvuil en ingezameld bedrijfsafval. En is in totaal
dus meer dan de hoeveelheid aan huishoudelijk restafval.
De conceptbegroting berust op de verwerkingstarieven zoals die in meerjarige contracten
zijn overeengekomen.
De bureaukosten van de gemeenschappelijke regeling AVU zijn reëel en vallen binnen de
hiervoor geldende afspraken.
Na afloop van het begrotingsjaar worden de kosten verrekend op basis van de
daadwerkelijk afgeleverde hoeveelheden afvalstoffen.

1.3

De AVU begroting 2019 voldoet aan de richtlijnen.
De gemeenteraad heeft minimaal 8 weken om te reageren op de concept begroting 2018.
Er is hiermee voldaan aan de minimale richtlijn conform de Wet gemeenschappelijke
regelingen. Ook voldoet de AVU begroting aan de regelgeving vastgelegd in het Besluit
begroting en verantwoording (BBV).

Kanttekeningen
1.1

Ontbrekende cijfers worden nog ingevuld in de definitieve versie
Voor een tweetal tabellen (op pagina 25 en 28) ontbreken nog getallen. Ambtelijk is er met
AVU contact geweest over de nog in te vullen getallen. Er is toegezegd dat de getallen in de
definitieve versie ingevuld worden. De getallen hebben verder geen invloed op de begroting.
Na het invullen voldoet de AVU begroting aan de regelgeving vastgelegd in het Besluit
begroting en verantwoording (BBV).
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Zienswijze Begroting 2019 Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
besluit
1
De bijgevoegde brief aan de AVU vast te stellen als zienswijze op de concept begroting
2019 van de AVU.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier

De voorzitter gemeenteraad

mr. M. van Hall

mr. J.H.C. van Zanen

