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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de aanbiedingsbrief en ontwerpbegroting 2022
van de Afvalverwijdering Utrecht (AVU).

Samenvatting

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 verdisconteerd in de
jaarlijkse begroting en jaarrekening van de AVU. Het resultaat van de AVU-begroting wordt naar rato
van inwoners en aangeboden hoeveelheden afval in rekening gebracht. Zowel de inzamelings- als de
verwerkingskosten van het ingezamelde afval zijn in de AVU-begroting nagenoeg gelijk aan de AVUbegroting van 2021. Met betrekking tot de risicoparagraaf en het weerstandsvermogen van de
gemeentelijke begrotingen adviseert de AVU de gemeenten om het oorspronkelijke bedrag van € 17
per ton huishoudelijk afval te verhogen naar € 35 per ton huishoudelijk afval. Dit advies van de AVU,
neergelegd in de begroting is een rechtstreeks en logisch gevolg van de kostenstijgingen in
voorgaande jaren per ton te verwerken afval.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

Het doel van dit voorstel is om te voldoen aan wet- en regelgeving en aan de (juridische) artikelen
van de gemeenschappelijke regeling AVU. De vaststelling van de jaarlijkse begrotingen van de AVU
is met procedurele waarborgen omgeven ter bescherming van de gemeentelijke financiële belangen.
Daarom moet de ontwerpbegroting van de AVU tijdig aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten vooraf worden voorgelegd die dan in de gelegenheid zijn om zienswijzen te kunnen
indienen. Daarna neemt het Algemeen Bestuur van de AVU in juni een besluit over de ingediende
zienswijzen en de AVU begroting 2022. Het maatschappelijke effect van een goede financiële
voorbereiding is een schone gemeente in 2022 waar het goed en gezond toeven is

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

In het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma staan opgenomen dat wordt ingezet op een
solide financieel beleid. Het spreiden van onvoorspelbare risico’s bij aanbestedingen draagt bij aan
een solide financieel beleid.

Argumenten

De ontwerpbegroting van de AVU is solide en loopt in de pas met de gemeentelijke begroting 2022.
Daarom is er geen reden om zienswijzen in te dienen.

Kanttekeningen

Vanwege de tijdsperiode (2 jaar) die ligt tussen de start van het begrotingsproces van de
ontwerpbegroting van de AVU tot en met het einde van het dienstjaar van de begroting 2022 kunnen
autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld marktprijzen, sluiting grenzen van landen/continenten etc.) de
oorzaak zijn van het ontstaan van financiële risico’s. De omgeving waarin AVU bedrijfsmatig
functioneert is erg in ontwikkeling (beperkte verbrandings-/verwerkingscapaciteiten in ons land en
ons omringende landen) en is afhankelijk van de marktprijzen van onder andere de ingezamelde
gescheiden afvalsoorten. Daarnaast is nieuwe regelgeving over afval c.a. in andere landen zoals het
Verenigd Koninkrijk, Europa, Afrika en Azië (China) hierop direct van invloed.

Communicatie
N.v.t.

Financiën, risico’s en indicatoren

In de ontwerpbegroting 2022 van de AVU, zoals deze is bijgevoegd, is uitgegaan van een te hoog
aantal tonnages voor huishoudelijk restafval. Dit is na overleg met de AVU inmiddels naar beneden
bijgesteld naar een realistischer aantal tonnages. Met dit realistischer beeld passen de te verwachten
lasten binnen de budgetten zoals wij deze voor 2022 hebben opgenomen in het meerjaren beeld van
de programmabegroting 2021 voor de verwerking van het afval.
25 mei 2021
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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