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Onderwerp: jaarrekening 2011 AVU

De raad besluit:
In te stemmen met de jaarrekening 2011 van de gemeenschappelijke regeling AVU en dit als
zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de AVU.

Inleiding:
De Afvalverwijdering Utrecht (AVU) organiseert als verlengstuk van de Utrechtse gemeenten sinds
1984 de afvalverwerking voor de 26 deelnemende gemeenten. In het kader van deze
gemeenschappelijke regeling presenteert de AVU elk jaar de jaarrekening van het afgelopen jaar. De
gemeenten kunnen hiermee tijdig rekening houden bij het opstellen van de gemeentebegroting
indien de stukken tijdig worden ontvangen.
Conform de genoemde regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar zienswijze
aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling kenbaar te maken.
Belangrijke punten uit het jaarverslag:
•
Hoofdstuk 2 in de jaarrekening over duurzaamheid en afvalbeheer
•
De provinciebrede communicatiecampagne "Doe meer met afval" met in 2011 aandacht voor
grof huishoudelijk afval en kringloop. En het door Wecycle gefinancierde thema "elektrische
apparaten en energiezuinige lampen".
Bevoegdheid:
Het vaststellen van de jaarrekening AVU 2011 is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van
de gemeenschappelijke regeling AVU. Op grond van artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling
wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld haar zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de
AVU kenbaar te maken.
Beoogd effect:
Voldoen aan het verzoek van de AVU.
Voor 1 oktober 2012 de zienswijze van de gemeente Woerden op het jaarverslag 2011 te geven.

Argumenten:
1.1 De jaarrekening geeft een goed inzicht in de behaalde resultaten
Per onderdeel wordt verantwoording gegeven en zijn de resultaten van de AVU in het jaar 2011.
duidelijk weergegeven en acceptabel.
1.2 De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant
Uit de rapportage van de accountant blijkt dat de jaarrekening is goedgekeurd. Deze verklaring is in
het jaarverslag 2011 opgenomen, (blz.48)
Kanttekeningen:
n.v.t.
Financiën:
De totale kosten van de gemeenschappelijke regeling AVU (het saldo van lasten en baten) hebben
in het jaar 2011 € 22.589.254 bedragen. Aan voorschotten is een bedrag van € 23.598.521 in
rekening gebracht, een verschil derhalve van € 1.009.267
Dit bedrag dat aan de deelnemende gemeenten zal worden gerestitueerd, is apart in de balans per
31 december 2011 als verplichting opgenomen.
Voor de gemeente Woerden houdt dit een teruggaaf in van € 11.918. Dit bedrag vloeit terug in de
reserve Afvalstoffen.
Uitvoering:
Zienswijze (zie bijlage) aan het Algemeen Bestuur van de AVU zenden
Communicatie:
n.v.t.
Samenhang met eerdere besluitvorming:
n.v.t.
Bijlagen:
•
•

Jaarrekening 2011 AVU met daarin de accountantsverklaring (12.012640 )
Zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de AVU (12U.13582 )
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