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De raad besluit: 

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting AVU 2016. 
2. De brief met onderwerp 'Voorlopige zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 van de AVU' van het college 

aan het algemeen bestuur van de AVU te onderschrijven. 

Inleiding: 

De gemeenschappelijke regeling AVU (Afval Verwijdering Utrecht) organiseert namens de 
Utrechtse gemeenten sinds 1984 de afvalverwerking voor 26 deelnemende gemeenten. In het 
kader van deze regeling presenteert de AVU elk jaar de begroting en jaarrekening. Conform de 
gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze aan 
het bestuur van de gemeenschappelijke regeling kenbaar te maken. De gemeente heeft volgens de 
regels tot uiterlijk 1 mei 2015 de tijd om bezwaar te maken. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

Conform artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is de 
gemeenteraad bevoegd om bezwaren tegen de begroting in te dienen. 

Beoogd effect: 

Een reële begroting van de gemeenschappelijke regeling AVU die aansluit op de afvalinzameling 
van de gemeente Woerden. 

Argumenten: 

1.1 De begroting is reëel 
De begroting van de AVU is reëel en past daarmee bij de verwachtingen. 

1.2 De begroting past binnen de gemeente begroting 
Als gevolg van de invoering van de verbrandingsbelasting per 1 januari 2015 zijn de 
verwerkingstarieven van huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval met 
respectievelijk C 13,00, C 6,50 en C 0,27 per ton verhoogd ten opzichte van 2015. Dit vertaalt zich in 



een begrotingstotaal van ruim C 25 min. Dat is circa C 3 min meer dan het begrotingstotaal van 
2015. Hier is echter in de begroting van Woerden voor zowel 2015 als 2016 al rekening mee 
gehouden. 

Het doorrekenen van de ontwerpbegroting van de AVU naar de begrote verwerkingskosten voor 
Woerden geven daarom een daling van C 25.000 van C 989.000 in 2015 naar C 964.000 in 2016. 
De begroting van de AVU past daardoor binnen de gemeentelijke begroting voor 2016 en de 
meerjarenbegroting 2017 - 2019 van de gemeente Woerden. 

2.1 Deze zienswijze dient conform de procedure bij het algemeen bestuur van de AVU ingediend te 
Worden voor 1 mei 2015. 
In de gemeenschappelijke regeling van de AVU staat aangegeven dat de zienswijzen op de 
ontwerpbegroting bij het algemeen bestuur van de AVU ingediend moet worden voor 1 mei 2015. 
Gezien de korte reactieperiode heeft het college een voorlopige zienswijze ingediend onder 
voorbehoud dat de raad hiermee instemt. 

Kanttekeningen: 

n.v.t. 

Financiën: 

De bedragen uit de begroting van de AVU worden meegenomen in de gemeentebegroting 2016. 

Uitvoering: 

Het besluit van de raad wordt bij het algemeen bestuur van de AVU ingediend. 

Communicatie: 

n.v.t. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

n.v.t. 

Bijlagen: 

1. Ontwerpbegroting AVU 2016, corsanummer: 15.003911. 
2. Brief met onderwerp: voorlopige zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 van de AVU 

geregistreerd onder corsanummer 15U.06929. 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeester 

drs. M.H.J. y^p-#mnšbefgen VJ/idrnmêmoer 







































































































 
 

het Algemeen Bestuur van de AVU 
t.a.v. de heer F. van Dijk 
Postbus 3250 
3760 DG Soest 
      
      
 

Onderwerp: 

Voorlopige zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 van de AVU 

      

      

      

 

Uw Kenmerk: 15.003911  Uw brief van: 2 maart 2015 Datum: 14 april 2015 

 geregistreerd onder nr.: n.v.t. of nummer 

 

Ons Kenmerk: 15U.06929 Doorkiesnummer/Behandeld door: Verz. 

   8304 / W. van Bodegraven 

U-       

 
Geachte heer Van Dijk, 
 
Naar aanleiding van uw verzoek om eventuele bezwaren tegen de ontwerpbegroting 2016 van de AVU in te 
dienen kunnen wij u het volgende meedelen: 
 
14 april heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden het besluit genomen 
door middel van een voorlopige zienswijze in te stemmen met de  ontwerpbegroting 2016 van de 
gemeenschappelijke regeling AVU, onder voorbehoud dat de raad met deze zienswijze instemt. Mocht onze 
raad een afwijkend besluit nemen, dan stellen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer W. van Bodegraven (tel. 0348 428304) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Woerden 
 
 
de secretaris        de burgemeester 
 
 
 
 
 
drs. M.H.J. van Kruijsbergen      V.J.H. Molkenboer 
 
 
 
 


