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Geacht raadslid,

Het resultaat over 2021 van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdiensten Rd4
is samengesteid uit drie onderdelen:
1. Het resultaat uit de bedrijfsvoering van Rd4
2. Het resultaat van de variabele component
3. De afrekening PMD over 2019
Ad 1. Het resultaat uit de bedrijfsvoering van Rd4
Het resultaat uit de bedrijfsvoering van Rd4 is ondanks de coronamaatregelen en het
tijdelijk sluiten van het Textiel sorteercentrum en de kringloopwinkels, uitgekomen op
€ 1.666.558 positief.
Ad 2. Het resultaat van de variabele component
Het resultaat van de variabele component is de afrekening 2021 van het basispakket
ten opzichte van de in rekening gebrachte voorschotten (conform begroting). Het
resultaat is positief en bedraagt € 146.475. Dit betekent een teruggave ten opzichte
van het voorschot. Het goede resultaat is met name terug te voeren op de zeer
gunstige markt voor oud papier en de daarbij horende opbrengsten.
Ad. 3. De afrekening PMD over 2019
Vanaf het jaar 2022 verandert de wijze van afrekenen inzake het PMD. Dan zal niet
langer sprake zijn van de ieder jaar overschrijdende onzekerheid en onduidelijkheid
over voorschotten en afrekeningen. De jaren 2015 en 2016 zijn ondertussen definitief
afgerekend. Over de jaren daarna loopt een geschil met de venwerker (Veolia) via
Afvalsamenwerking Limburg (ASL). Over 2017 en 2018 heeft een voorlopige
afrekening plaatsgevonden en ook voor 2019 wordt eenzelfde soort voorlopige
afrekening verricht. Deze afrekening 2019 is op een middeling van representatieve
scenario’s gebaseerd en bedraagt € 566.170 (negatief).
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Het totaal met de gemeenten af te rekenen bedragen zijn dan:
• Variabele component;
€ 146.475
• PMD-afrekening 2019:
€-566.170
• Totaal:
€-419.695
Conclusie is dat de Rd4-gemeenten over het jaar 2021 € 419.695,= terugontvangen.
Huisvesting
Afgelopen jaar is gestart met het opstellen van nieuwe beheerplannen voor het groot onderhoud van de
gebouwen. Deze liggen nu in concept voor maar de Rd4 wil deze eerst nog laten vaststellen in het Algemeen
Bestuur. Vervolgens gaat de Rd4 de nieuwe beheerplannen financieel opnemen in een voorziening ‘groot
onderhoud’.
In 2021 is een pas op de plaats gemaakt inzake de uitvoering van het groot onderhoud in afwachting van de
beheerpannen. Het ontstane uitstel is zichtbaar door een overschot op het huisvestingsbudget. Dit overschot
van € 210.000 zal worden toegevoegd aan de vorig jaar ingestelde bestemmingsreserve 'huisvesting'.
Ontwikkeling weerstandsvermogen
Over de afgelopen jaren is dit het verloop in de opbouw van het weerstandsvermogen geweest.
IGemeente
Beekdaeien
Brunssum
Eijsden-Margraten
Gulpen-Wittem
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Simpelveld
Vaals
Voerendaal

2017

2018

2019

2020

176.060
208.291
150.756
17.450
660.892
327.582
257.234
78.250

176.390
210.767
150.743
46.587
659.822
330.485
259.772

121.529
136.926

121.529
136.926

92.661
11.260
427036
210.348

92.661
11.260
427.036
210.348
1M.039

79.871
92.032
2.048.418

81.473
92853

194 039
52.870
53.473
63.310
1.363.452

JB.787

2.087.679

52.870
53.473
63.310
1.363.452

Conform de door externe deskundigen bepaalde rekenkundige formule (toegelicht in de jaarrekening) zou het
weerstandsvermogen € 2,5 miljoen moeten bedragen.
Gezien de situatie waarin de wereld zich nu bevindt en de daarbij horende onzekerheden op de grondstoffen-,
transport-, energie- en brandstoffenmarkt is in de vergadering van het AB van 7 april 2022 besloten om dit
goede jaar (2021) te gebruiken om het weerstandsvermogen op peil brengen en met € 1.036.863,= aan te
vullen.
Samenvattend:
Resultaatbestemming cf. jaarrekening
Resultaat conform geconsolideerde jaarrekening

€ +1.666.558

Bestemmen conform:
- Bestemmingsreserve "huisvesting”

€

- Toevoegen aan weerstandsvermogen

€ -1.036.863

- Terugbetalen aan gemeenten

€

-419.695

Te betalen door gemeenten aan Rd4

€

-0

-210.000

Bovenstaande betekent dat Voerendaal over het jaar 2021 € 19.662,= uitgekeerd krijgt. Dit bedrag is in de
(gemeentelijke) jaarrekening 2021 toegevoegd aan de ‘Egalisatievoorziening inzameling huishoudelijk afval’.
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De Jaarrekening 2021 van de GR Reinigingsdiensten Rd4 is als bijlage toegevoegd.

Met vriendelijke groet.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERE^AAL,
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