RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2022-006
Aan de leden van de gemeenteraad

Datum
1 februari 2022
Zaaknummer
Z/21/380227 /ADV/21/1067823
Onderwerp
Bestuur RDL 20 december 2021
Portefeuillehouder C. Koers-de Graaf
Contactpersoon
E-mail
Telefoon

Marcel Krosenbrink
M.Krosenbrink@zevenaar.nl
0316-595136

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Om de raad beter te informeren over Reinigingsdienst De Liemers (RDL) is afgesproken om de verslagen
en bijbehorende stukken van de vergadering van het bestuur ter kennisname te brengen van de raad. Als
bijlage zijn het verslag en de vergaderstukken van de vergadering van het bestuur van 20 december 2021
toegevoegd.
Context
☐
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
☐
Coalitieafspraak
☐
Motie/amendement/toezegging
☐x
Anders, toezending van stukken: het betreft een afspraak met de raad dat betreffende informatie
wordt gedeeld.
Communicatie en vervolgproces
Van de komende vergaderingen brengen wij u op dezelfde wijze op de hoogte.
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Bijlagen
1.
(1071799)
2.
(1071798)

Lucien van Riswijk
burgemeester

Vergaderstukken bestuur RDL 20 december 2021
Verslag bestuur RDL 20 december 2021
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Reinigingsdienst De Liemers
Bestuur RDL
Vergadering 20 december 2021
Aanwezig: C. Koers en W. Gerritsen (voorzitter)
Ambtelijke ondersteuning: M. Krosenbrink (verslag), H.Weijers en R.IJnzen (bij punt 2).
1. Opening
De heer Gerritsen opent de vergadering en heet in het bijzonder de heer IJnzen welkom.
2. Toekomst RDL
RDL heeft haar toekomst in kaart gebracht. De bestuursleden informeren de colleges over
de stand van zaken.
3. Verslag 16 september 2021
Het verslag van 16 september wordt met een kleine wijziging in punt 2 vastgesteld.
4. Stand van zaken aanbiedstation
De heer Krosenbrink licht de voortgang van de bouw van het nieuwe aanbiedstation op
7Poort en de aanpassingen in ‘s-Heerenberg toe. Bestemmingsplan is goedgekeurd,
welstand is positief over de plannen en stikstofdepositie vormt geen hinderpaal.
De algemene situatie in de bouwwereld is wel lastig. Veel bedrijven willen geen
(deel)opdrachten omdat ze het te druk hebben. De planning is daarom met één maand
opgeschoven naar 1 augustus.
De aanbesteding van de afvalstromen voor 2022 is gunstig uitgepakt. Dit leidt tot een
voordeel van circa € 65.000,-. Dat heeft ook een positief effect op de exploitatie van het
nieuwe aanbiedstation.
Het bestuur gaat akkoord met het verzoek aan de gemeente Zevenaar om een lening te
verstrekken van € 5.000.000,- voor de aankoop en aanleg van het aanbiedstation 7Poort, de
aanpassing van het aanbiedstation ’s-Heerenberg en de sloop van de locatie aan de
Didamseweg. Het bestuur kan zich vinden in de voorwaarden.
Mevrouw Koers vraagt naar het verschil tussen de hoogte van het krediet en de lening.
Het bestuur heeft al eerder krediet verleend voor de aankoop van de grond. Dat bedrag
maakt wel deel uit van de lening, maar niet van het nu te verlenen krediet
Het bestuur besluit op basis van de huidige raming een krediet te verlenen van € 3.176.000,voor de bouw en aanleg van het aanbiedstation 7Poort, de aanpassing van het
aanbiedstation ’s-Heerenberg en de sloop van de locatie aan de Didamseweg.

5. Inhaaldata
Het bestuur neemt kennis van de inzameldata en is positief over het feit dat ook voor de
inzameling van PMD-zakken op feestdagen inhaaldata zijn gevonden.
6. Rondvraag
De heer Krosenbrink meldt dat de gemeente Zevenaar de doorbelasting aan RDL
onderzoekt. Dit is nog niet afgerond, maar de verwachting is dat dit tot extra kosten voor
RDL leidt. Het bestuur is benieuwd naar de uitkomsten en vooral naar de onderbouwing van
een eventuele stijging van de kosten.

