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1. Samenvatting
Reinigingsdienst De Liemers (RDL) heeft de begroting 2023-2026 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 2023 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 raad, waarbij de raad het recht heeft een zienswijze
in te dienen. Eerder heeft RDL al een Kaderbrief naar de raad 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 heeft RDL ontwikkelingen aangekondigd die zij in de begroting heeft verwerkt.
Die ontwikkelingen roepen geen vragen op.
2.De toegenomen kosten zijn te verklaren
De toegenomen bijdrage voor Zevenaar (€ 100.450,-) in vergelijking met de begroting 2022 komt deels
door nieuwe taken, zoals de extra inzet voor het beheer van de te plaatsen ondergrondse containers, maar
vooral door toegenomen kosten voor brandstof en personele lasten (loonstijging).

3.De financiële gevolgen van het nieuwe aanbiedstation op 7Poort zijn in de begroting verwerkt
De bouw van het nieuwe aanbiedstation op 7Poort is in de begroting verwerkt. De kapitaallasten van deze
bouw worden gedekt door de poorttarieven. De bouw van het aanbiedstation brengt als gevolg daarvan
geen extra lasten voor de gemeente met zich mee.
Alternatieven
Bij de begroting 2021 is afgesproken dat de bijdrage van Zevenaar niet zou stijgen tenzij er sprake was van
nieuwe taken. Nu is de stijging slechts gedeeltelijk het gevolg van nieuwe taken. De stijging van
brandstofprijzen waar RDL in de begroting rekening mee moet houden, is echter te beschouwen als een
autonome ontwikkeling die RDL niet aangerekend kan worden. Evenals de te verwachten meer dan
gemiddelde loonstijging over 2022 en 2023.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
n.v.t.
7. Klimaat en duurzaamheid
Het afvalbeleid is een taak van de gemeente. RDL is in eerste instantie een uitvoerend bedrijf. Bij die
uitvoering krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht. Bij het nieuwe aanbiedstation zijn bijvoorbeeld
diverse duurzame oplossingen toegepast.
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 2022.
10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde
1.
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Burgemeester en wethouders van Zevenaar
De secretaris
Danielle Jansen

zaaknummer Z/21/386116

De burgemeester
Lucien van Riswijk
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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 2023 van Reinigingsdienst De Liemers
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 6 juli 2022 .
De griffier
I.M. van Dijk

zaaknummer Z/21/386116

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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