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AVU programma- en productbegroting 2018 

Samenvatting: 

Tijdens de Algemene Bestuursvergadering van 21 juni 2017 heeft wethouder Stolk namens de 
gemeente Woerden ingestemd met de concept programma- en productbegroting 2018 van de AVU, 
onder voorbehoud van instemming door uw raad. De begroting is in lijn met het lopend beleid. 
Gemaakte ramingen in de begroting, die later anders uitpakken, kunnen ook achteraf leiden tot 
aanpassing van de voorschotbedragen. Naar verwachting pakken de bedragen gunstiger uit dan 
geraamd vanwege de nieuwe inzamelmethode. 

Gevraagd besluit: 

In te stemmen met de AVU programma- en productbegroting 2018 

Inleiding 

Als verlengstuk van alle in de provincie Utrecht gelegen gemeenten organiseert de AVU al sinds 
1984 de afvalverwijdering. Ook de gemeenten Woerden heeft haar taken en bevoegdheden op het 
gebied van afvalverwijdering grotendeels overgedragen aan de AVU, een publiekrechtelijke 
organisatie met een wettelijk geregelde bestuurlijke basis: de Gemeenschappelijke Regeling. 

Sinds 2006 zijn de AVU begrotingen ingericht in de geest van de Wet Dualisering 
Gemeentebesturen en wordt de programmabegroting vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Dat is 
gebeurd tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 21 juni 2017. Wethouder Margot Stolk heeft 
daar ingestemd met de begroting onder voorbehoud van instemming door uw raad. 

Voorafgaand aan dit overleg is in contact getreden met de AVU om hen in kennis te stellen van de 
verwachte gunstige afwijking in de cijfers van Woerden als gevolg van de nieuwe manier van 
inzamelen. De concrete cijfers waren op dat moment echter nog niet beschikbaar. De AVU gaf bij die 
gelegenheid aan dat ook na vaststelling van de begroting 2018 wijzigingen verwerkt kunnen worden 
in de voorschotnota's. 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

In de ABV heeft de wethouder ingestemd met de begroting onder voorbehoud van instemming door 
uw raad. We willen de AVU graag zo spoedig mogelijk kunnen berichten over uw instemming. De 
financiële controle en verwerking in de concept-programmabegroting van de Gemeente Woerden 
hebben tijdig plaatsgevonden. De formele vaststelling van de programma- en productbegroting 2018 



van de AVU door uw Raad heeft nog niet plaatsgevonden. In 2018 zal uw Raad tijdig het voorstel 
over de AVU programma- en productbegroting 2019 ontvangen. 

Participatieproces 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 
n.v.t. 

Samenwerking met andere gemeenten 
De AVU is een samenwerkingsverband met alle Utrechtse gemeenten. Deze gemeenten hebben 
reeds ingestemd met de begroting. 
Andere gemeenten hadden de volgende zienswijzen ingediend: 

'De gemeente De Bilt verzoekt vanwege kortingen op de algemene uitkering aan de verbonden 
partijen een efficiencykorting door te voeren en over de periode tot 2020 inzicht te verstrekken op 
welke wijze deze wordt bereikt. 
Antwoord AVU : Voor 2018 zijn de beheerskosten na heroverweging met î0Zo verlaagd. Of verdere 
efficiencykortingen voor de in omvang zeer geringe AVU-organisatie haalbaar zijn, zal worden 
onderzocht. 

De gemeente Houten zou graag zien dat de conceptbegroting wordt gebaseerd op bekende 
jaarcijfers en verzoekt om een toelichtingen op begrotingsverschillen voor de deelstromen glas, 
papier en verpakkingsafval. 
Antwoord AVU : Wanneer met het uitbrengen van de conceptbegroting moet worden gewacht 
totdat de jaarcijfers bekend zijn, is er voor de raden mogelijk te weinig tijd om zienswijzen in te 
dienen. Bovendien zijn veel cijfers al in een vroeg stadium vrij nauwkeurig vast te stellen. De 
gevraagde toelichtingen zijn alsnog in de begroting opgenomen. 

De gemeente Nieuwegein verwacht dat de hoeveelheden ingezameld afval in 2018 zullen afwijken 
van de hoeveelheden welke in de begroting zijn opgenomen, als gevolg van een nieuw inzamelplan 
en verzoekt de hoeveelheden aan te passen. 
Antwoord AVU : De AVU heeft nog geen gewijzigde opgave van hoeveelheden voor 2018 van de 
gemeente Nieuwegein ontvangen. Wijzigingen kunnen ook later worden verwerkt in de 
voorschotnota's. 

De gemeente Woudenberg verzoekt om de inzamelkosten van glas en oud papier af te stemmen 
op de nieuwe situatie, waarbij ROVA deze inzamelingen voor Woudenberg verzorgt. 
Antwoord AVU : Deze wijzigingen in de inzamel logistieke kosten zijn verwerkt." 

Wat willen we bereiken? 

De gemeente Woerden neemt deel aan de AVU om zodoende op grond van de statuten van de 
gemeenschappelijke regeling zorg te dragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde 
verwijdering van de door de gemeente ingezamelde afvalstoffen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Instemmen met de programma- en productbegroting 2018. Vervolgens wordt de uitvoering van deze 
begroting gemonitord via deelname aan het bestuur en de rapportages van de AVU. 

Argumenten 

1. Het instemmen met de programma- en productbegroting 2018 van de AVU is een bevoegdheid 
van de gemeenteraad 

2. De programma- en productbegroting 2018 van de AVU voldoet aan de eisen die worden gesteld 
door de gemeenteraad aan de AVU voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval 

3. Deelname aan de AVU levert een aantal voordelen op: a. de onderhandelingen over contracten 



voor verwerking van afval worden op grote schaal gevoerd en daardoor zijn de kosten van 
verwerking van afval lager dan bij niet-deelname b. de AVU heeñ hiervoor professionele kennis 
om deze onderhandeling effectief te kunnen voeren 

4. De overige gemeenten die deel uitmaken van de AVU hebben inmiddels ingestemd met de 
concept-begroting 2018 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

De cijfers waarmee de AVU rekent in de programma- en productbegroting zullen naar verwachting 
afwijken van de werkelijke cijfers. Er wordt beter afval gescheiden in de gemeente Woerden. Zodra 
de nieuwe cijfers concreet bekend zijn zullen ze worden doorgegeven aan de AVU zodat deze de 
nieuwe voorschotbedragen kan berekenen. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

De raming van de totale kosten voor 2018 komt vooralsnog voor Woerden uit op 6 904.443,-. Daarbij 
is gerekend met een indexering van 20Zo ten opzichte van vorig jaar. Deze kosten zijn verwerkt in de 
begroting van de gemeente Woerden. 

Communicatie 

De AVU zal middels een brief op de hoogte worden gesteld van uw instemming met de programma-
en productbegroting. 

Vervolgproces 

Zie communicatie. 

Bevoegdheid raad: 

De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van artikel 34 van de 
gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht. 

Bijlagen: 

De programma- en productbegroting van de AVU, geregistreerd onder corsanummer 16.025305. 

De indiener: College van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemee 

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA VJ.H 
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