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Besluit college CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit
1. Namens de raad voor 1 december 2019 zienswijzen indienen bij de gemeenschappelijke 

regeling Afvalverwijdering Utrecht inzake de voorgestelde begrotingswijzigingen 2-2019 en 1- 
2020.

2. Het besluit onder 1 ter kennis brengen van de raad.
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TOELICHTING

Inleiding
Stichtse Vecht is deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) om 
de in de gemeente ingezamelde afvalstromen efficiënt en effectief te laten verwerken. Ook worden 
via de AVU vergoedingen aan de gemeenten betaald voor onder andere PMD (Plastic, Blik/Metalen 
en Drankenkartons) en Oud papier. Voornoemde kosten en opbrengsten worden dan verdisconteerd 
in de jaarlijkse begrotingen en jaarrekeningen van de AVU. Het resultaat van de AVU-begroting wordt 
naar rato van inwoners en aangeboden hoeveelheden afval in rekening gebracht bij de deelnemende 
gemeenten. De jaarlijkse gemeentelijke bijdragen aan de AVU, berekend per individuele gemeente, 
worden normaliter tijdig meegenomen in de begroting. Op basis hiervan wordt de hoogte van de 
afvalstoffenheffing berekend. Om dit alles vlot te laten verlopen zijn er in het verleden afspraken 
gemaakt met de AVU om de jaarlijkse begroting tijdig bij de gemeenten aan te bieden.
Bij mail van 12 september jl. heeft de AVU - conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 11 
september 2019 -, de aanbiedingsbrief en de begrotingswijzigingen 2-2019 en 1-2020 naar de raden 
van de deelnemende gemeenten gestuurd (zie bijlagen). De gemeenteraden worden in de 
gelegenheid gesteld om hierover, indien van toepassing, vóór 1 december 2019 zienswijzen in te 
dienen. De AVU beoogt om deze begrotingswijzigingen in het Algemeen Bestuur van 18 december 
2019 vast te stellen.

Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het doel van de in te dienen zienswijzen is om tijdig de AVU in kennis te stellen van de negatieve 
consequenties voor de gemeente Stichtse Vecht door een in onze ogen te laat ingestoken procedure 
en de onredelijk en oncontroleerbare toegerekende kosten aan Stichtse Vecht van de PMD- 
vervuiling. Door een verbeterplan te vragen aan de AVU (uiterlijk 1 maart 2020 te overleggen) wordt 
beoogd om een herhaling in de toekomst te voorkomen. Het maatschappelijk effect is om in de 
toekomst de gemeentelijke lastendruk bij de vaststelling van de nieuwe begroting tijdig inzichtelijk te 
hebben en een eerlijker/transparanter verdeling van de kosten van de PMD vervuiling over de 
deelnemende gemeenten in de Combinatie Oost.

Argumenten
1. De toerekening van de kosten van de bovenmatige vervuiling van PMD (28%) is onredelijk. Dit 

wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de Diftar gemeenten van het samenwerkingsverband 
Combinatie Oost (i.c. Area Reiniging, Circulus-Berkel, GAD, ROVA en AVU). Diftar staat voor 
'gedifferentieerde afvaltarieven' per huishouden. Hoe minder restafval wordt aangeboden hoe 
minder huishoudens hiervoor betalen. Een veelgenoemd neveneffect van diftar is een hogere 
mate van vervuiling van PMD. Gevolg hiervan is dat partijen apart ingezameld PMD van diftar 
gemeenten een grotere kans hebben om afgekeurd te worden vanwege een te hoog percentage 
vervuiling dan de niet diftar gemeenten. De gemeenten waar diftar is ingevoerd plukken dus de 
vruchten van het systeem en laten de AVU-gemeenten (overwegend niet diftar gemeenten) 
meebetalen aan de nadelen van diftar. Derhalve wordt gevraagd aan de AVU in de zienswijze om 
voor 1 maart 2020 met een verbeterplan te komen. Dit verbeterplan betreft enerzijds de 
procedureplanningen bij begrotingswijzigingen en anderzijds komen tot een eerlijker en 
transparanter verdeling van de PMD vervuiling over de diftar gemeenten en de niet diftar 
gemeenten dan wel een kostenverdeling van de PMD-vervuiling die per individuele gemeente 
objectief is berekend.

2. De AVU begroting 2020 dient in de pas te lopen van de gemeentelijke begroting en de 
kostenverhogende ontwikkelingen van PMD en de verminderde papieropbrengsten hadden in een 
eerder stadium al verwerkt dienen te worden in de begroting(swijziging) van de AVU dan wel 
eerder bij de gemeenten gemeld moeten worden in verband met de voorzienbare grote
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consequenties voor de gemeentebegroting 2020 en de daarmee samenhangende 
afvalstoffenheffing 2020 en jaarrekening 2019.

Relatie met Collegewerkprogramma 2018 - 2022 / Coalitieakkoord
Dit besluit draagt bij aan de wens van het college om een financieel gezonde gemeente te zijn 
waarbij er sprake dient te zijn van een sluitende begroting en een gezond meerjarenperspectief (een 
solide financieel beleid).

Kanttekeningen
De rekeningen die de AVU stuurt naar de gemeenten zullen toch betaald moeten worden. Deze 
rekeningen worden vaak juridisch onder de noemer gebracht van “verplichte uitgaven” van de 
gemeente.

Uitvoering
Het komt vaker voor dat het college van burgemeester en wethouders zienswijzen indient in plaats 
van de gemeenteraad in situaties waarin de gemeenteraad de gestelde bezwaar of beroepstermijnen 
niet kan halen. Zie verder onder juridische paragraaf.

Communicatieparagraaf
De AVU zal via een brief van burgemeester en wethouders (zie bijlage 1) worden geïnformeerd.

Raadsinformatiebrief
De raad wordt via een raadsinformatiebrief (zie bijlage) geïnformeerd en door een aanbiedingsbrief 
bij de begrotingswijzigingen van de AVU.

Financiële paragraaf
De begrotingswijzigingen van de AVU zullen een verhoging van de bijdrage aan de AVU betekenen 
met € 120.025 voor 2019 en € 121.868 voor 2020. De kostenverhoging in 2019 zal moeten worden 
opgevangen binnen het afvalbudget. Zoals in de Bestuursrapportage 2019 al gemeld verwachten wij 
binnen de afval budgetten een nadeel van in totaal € 692.785. Door deze begrotingswijziging zal dit 
nadeel verder oplopen. In de programmarekening 2019 zal het definitieve tekort voor 2019 worden 
toegelicht. Voor 2020 is de verhoging meegenomen in de Programmabegroting en in de 
afvalstoffenheffing.

Juridische paragraaf
Formeel is de raad het bevoegde orgaan om zienswijzen in te brengen. In het Algemeen 
delegatiebesluit gemeente Stichtse Vecht 2011 (gewijzigd 1 juli 2019) is vastgelegd dat 
bevoegdheden van de raad, zoals die zijn opgenomen in het delegatiebesluit, gedelegeerd kunnen 
worden aan uw college. Dit geldt ook voor begrotingswijzigingen van gemeenschappelijke regelingen. 
Hierbij geldt de voorwaarde dat goedkeuring alleen kan worden verleend indien dit niet leidt tot 
financiële consequenties die niet bij de gemeentebegroting of een begrotingswijziging zijn voorzien. 
Aangezien de Programmabegroting 2020 op 13 november 2019 door de raad is vastgesteld en de 
kosten die voortvloeien uit de begrotingswijzigingen van de AVU hierin zijn meegenomen is deze 
bevoegdheid gedelegeerd aan uw college en zal de zienswijze zoals die wordt ingediend achteraf ter 
kennisname worden gebracht aan de raad.

Risicoparagraaf
Het verzoek van Stichtse Vecht om nader te kijken naar de contracten die door de AVU zijn 
afgesloten op het gebied van PMD en deze indien nodig open te breken is wellicht niet mogelijk of 
kan consequenties hebben die op dit moment (nog) niet bekend zijn.
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Duurzaamheidsaspecten
Aan dit voorstel zitten geen duurzaamheidsaspecten.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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