Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen

Categorie: A / B / C (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp: Begroting RDL
Naam en fractie: Marcel Lap, PvdA
Datum indienen: 12 juni 2021
Afdeling: ……….. (door organisatie in te vullen)
Contactpersoon: …………… (door organisatie in te vullen)
Inleiding/Aanleiding:
Op blz 7 van de begroting van de RDL staat het volgende overzicht met betrekking tot de lasten.
Opvallend hier zijn:
- Lasten voor aanbiedstation Zevenaar blijft in de 4 opvolgende jaren gelijk
- Lasten voor aanbiedstation 7Poort wordt vanaf 2022 voor een relatief klein bedrag opgenomen en
wijzigt niet in de latere jaren.
- De totale lasten in de latere jaren wijzigen evenmin (dit beeld zie je ook in andere overzichten –
geen wijzigingen t.o.v. 2022)

In de komende jaren zullen enkele zaken wijzigen in beide gemeenten: meer woningen/huishoudens,
minder afval per huishouden, schommelende prijzen voor verwerking/aanbieden van grondstoffen.

Vraag/Vragen:
1. Wat is de reden om in een meerjarenbegroting voor de 3 opvolgende jaren dezelfde cijfers te
gebruiken als het eerste jaar 2022?
2. Waarom wordt met te verwachte gewijzigde omstandigheden in de meerjarenbegroting nog geen
rekening mee gehouden (meer woningen/huishoudens, minder afval per huishouden etc.)
De planning is dat aanbiedstation 7Poort medio 2022 wordt geopend en dan zal het huidige
aanbiedstation Didamseweg sluiten.
3. Waarom zijn bij de lasten voor 2022 en verder dezelfde bedragen opgenomen voor het
aanbiedstation Zevenaar en 7Poort. Hadden de lasten vanaf de opening van aanbiedstation 7Poort
niet volledig bij die post moeten worden openen.
4. Zijn de nieuwbouwkosten en ontmanteling van het aanbiedstation in deze begroting verwerkt.
5. Worden de kosten van het project nieuwbouw/ontmanteling bij de jaarrekening 2022 apart
verantwoord.

1.In de begroting van de RDL wordt geen afwijkende prognose voor de jaren na het eerste begrotingsjaar
gedaan, tenzij er sprake is van grote te verwachten afwijkingen die nu al bekend zijn. Die verwachting is er
nu niet.
2. Zie antwoord vraag 1. Het is al lastig om begin 2021 de ontwikkelingen over geheel 2022 te
voorspellen. Nog verder vooruitkijken, bijvoorbeeld om een prognose te geven van de hoeveelheid afval
in de jaren na 2022, is nog moeilijker en leidt slechts tot schijnprecisie. Qua prijsniveau worden constante
prijzen gehanteerd.
3. In de begroting RDL 2022-2025 (pagina 8) is aangegeven dat, omdat die nu nog onvoldoende bekend
zijn, nog geen rekening is gehouden met de kosten van het nieuwe aanbiedstation op 7Poort. De
genoemde kosten voor het aanbiedstation 7Poort betreft de afschrijving van de voorbereidingskosten.
Die zijn namelijk wel bekend.
Overigens is de insteek dat de te verwachten hogere exploitatielasten van het nieuw te bouwen
aanbiedstation als gevolg van de nieuwe investering in de poorttarieven worden verwerkt. De kosten in
de begroting (die de bijdrage van de gemeente representeren) zullen in dat geval ongewijzigd blijven.
4. Voor wat betreft de nieuwbouwkosten verwijzen wij naar het eerste deel van het antwoord op vraag 3.
De kosten van de ontmanteling maken onderdeel uit van het project aanbiedstation 7Poort.
5. In de jaarrekening 2022 worden alle kosten verantwoord. Aangezien de nieuwbouw van het
aanbiedstation een belangrijke ontwikkeling is, zal hier in de jaarstukken 2022 zeker aandacht aan worden
besteed. En wel zodanig dat inzichtelijk wordt wat de kosten voor de bouw van het nieuwe
aanbiedstation zijn geweest.

