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1. Samenvatting
Reinigingsdienst De Liemers (RDL) heeft de begroting 2022-2025 in concept gereed. De gemeenteraad
heeft volgens de Wet gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid over de begroting een zienswijze in te
dienen. Het college adviseert om nu geen zienswijze in te dienen.
2. Raadsvoorstel
Wij stellen u voor om:
1. Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2022 van Reinigingsdienst De Liemers
3. Waarom naar de raad
Volgens artikel 14.1 van Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers stuurt RDL acht
weken voor vaststelling een conceptbegroting naar de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij de
raad het recht heeft een zienswijze in te dienen. Eerder heeft RDL al een Kaderbrief gestuurd, waarin zij de
voornemens voor deze begroting heeft toegelicht. Het bestuur van RDL stelt in juli de begroting (en de
jaarrekening) definitief vast.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
De raad de gelegenheid geven te geven het (financiële) beleid van de RDL tegen het licht te houden en te
bezien op de gevolgen voor Zevenaar.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.RDL heeft in de begroting de ontwikkelingen uit de Kaderbrief verwerkt
In de Kaderbrief kondigt RDL ontwikkelingen aan die zij in de begroting gaat verwerken. Die
ontwikkelingen roepen geen vragen op. De (financiële) effecten van het nieuw te bouwen aanbiedstation
zijn op dit moment nog onvoldoende uitgewerkt.
2.De toegenomen kosten zijn te verklaren
De toegenomen bijdrage voor Zevenaar (€ 193.434,-) in vergelijking met de begroting 2021 komt deels
door nieuwe taken, zoals de extra inzet voor het beheer van de aan te leggen ondergrondse containers
en deels door gestegen kosten voor verwerking van afvalstromen en personele lasten.
3. Over de gevolgen van het nieuwe aanbiedstation is nu nog onvoldoende bekend
In de zomer verwacht het bestuur van RDL de plannen voor het nieuwe aanbiedstation voldoende te
hebben uitgewerkt om een goed beeld te kunnen geven van de (financiële) gevolgen.

Het bestuur van RDL is voornemens daarna een informatieve raadsbijeenkomst te beleggen, voordat zij de
gevolgen in een begrotingswijziging verwerkt. Nadat het in het college ter besluitvorming is geweest zal
de raad worden geïnformeerd over de begrotingswijziging
Alternatieven
Bij de begroting 2021 is afgesproken dat de bijdrage van Zevenaar niet zou stijgen tenzij er sprake was
van nieuwe taken. Dit heeft voor 2021 geresulteerd in hogere tarieven voor het aanbiedstation. Nu is
gedeeltelijk sprake van nieuwe taken en gedeeltelijk van gestegen kosten. Omdat de tarieven voor het
nieuwe aanbiedstation toch al op de schop gaan (wegen in plaats van volume) is het niet logisch nu te
pleiten een separate tariefswijziging door te voeren.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
n.v.t.
7. Klimaat en duurzaamheid
RDL draagt met de uitvoering van de afvalinzameling bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de
gemeente op het gebied van vermindering van de hoeveelheid restafval.
8. Communicatie
Communicatie over dit besluit vindt langs reguliere weg plaats. Zodra de gemeenteraad een besluit heeft
genomen over dit voorstel, informeert de gemeente RDL daarover.
9. Kosten, baten en dekking
De begroting van RDL verwerkt de gemeente Zevenaar in haar eigen begroting. De dekking komt uit de
afvalstoffenheffing. De gemeenteraad stelt de hoogte daarvan vast in december 2021.
10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde
1.

Documentnummer
1025651

Naam
Begroting 2022-2025 RDL

Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris
Danielle Jansen

zaaknummer Z/21/386116

De burgemeester
Lucien van Riswijk

pagina 2 van 3

Raadsbesluit
Onderwerp
Zaaknummer
Documentnummer

Begroting 2022-2025 RDL
Z/21/386116
INT/21/1025633

De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat ;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:
Gelet op artikel 110 van de Gemeentewet en artikel 14.1 van Gemeenschappelijke Regeling
Reinigingsdienst De Liemers.
besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2022 van Reinigingsdienst De Liemers
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op .
De griffier
W. van der Vlies
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De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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