
Aan de raad 

CC wethouder Stolk 

  

Op verzoek van de fractie van het CDA stuur ik u de beantwoording toe van de door deze fractie gestelde technische vragen over het raadsvoorstel 

(16R.00546) inzake het Grondstoffenbeleidsplan. Dit raadsvoorstel, dat conform de toezegging nog in aangepaste vorm aan u zal worden aangeboden 

vóór de raadsvergadering, is als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 3 november 2016. 

  
Met vriendelijke groet, 

  

Onno Vliegenthart | adjunct-griffier / raadsadviseur | Gemeente Woerden  

Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 

T 0348 - 428 619 |M 06 - 52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  

W gemeenteraad.woerden.nl 

  

From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: 25 Oct 2016 11:12:18
To: Stadhuis
Cc:
Subject: Raadsvergadering - beantwoording technische vragen CDA Grondstoffenbeleidsplan
Attachments: beantwoording technische vragen cda financiën grondstoffenbeleidsplan.pdf 



Beantwoording technische vragen van het CDA inzake de financiën Grondstoffenbeleidsplan 

Beste heer Van Hattem, 

Naar aanleiding van de bespreking van het Grondstoffenbeleidsplan van gisterenavond heb ik een 

technische vraag over de financiën.  

De financiële ontwikkeling van de reserve afvalstoffenheffing en de inkomsten en uitgaven waren tot 

nu toe vastgelegd in het Afvalbeheerplan. 

1.     Is de begroting zoals te vinden in het Grondstoffenbeleidsplan (hoofdstuk 7) de vervanging van 

dat eerdere financiële kader? 

a.     Zo ja, zou u een verdere uitwerking kunnen geven van deze begroting naar inkomsten en 

uitgaven en waar de kosten mee samenhangen? 

b.     Heeft u ook inzicht in de nog komende investeringen? 

Nee, de begroting (business case) in het grondstoffenbeleidsplan geeft een algemeen beeld van de te 

verwachten fi a iële i pa t a  het proje t het ieu e i za ele  op het i  het do u e t 
beschreven beleid. Dit is vervolgens verwerkt in de programmabegroting 2016.  

Vanuit het project het nieuwe inzamelen zijn er op dit moment geen nieuwe investeringen te 

verwachten. 

2.     In de begroting 2017 zie ik dat tot 2020 een onttrekking nodig is uit de reserve afvalstoffen. Toch 

geeft de egroti g a  het Gro dstoffe eleidspla  ee  plus  aa  a af 8. 

Kunt u inzicht geven in de uitputting van de reserve afvalstoffenheffing voor de komende jaren en 

waar die voor bestemd is? 

De begroting in het grondstoffenbeleidsplan is gebaseerd op de te verwachten inkomsten en 

uitgaven met betrekking tot het nieuwe inzamelen en is verwerkt in de programmabegroting 2017. 

In de programmabegroting 2017 is een aantal zaken verwerkt, waaronder de concept staffel 

teruggave afvalstoffenheffing (zoals ter kennisname aan de commissie beschikbaar gesteld) en de 

nieuwe BBV-regels (toerekening rente, overhead etc.). 

Kosten en inkomsten hangen samen met de ontwikkelingen van dit project. Hoe de kosten (bv 

verwerkingskosten restafval) en de inkomsten (bv PMD en papier en karton) zich de komende jaren 

ontwikkelen is niet met zekerheid te zeggen. In 2017 en 2018 zal dit zorgvuldig geanalyseerd moeten 

worden.  

De ontwikkeling van de voorziening Afvalstoffenheffing is weergegeven in bijlage 3 van de begroting 

(Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen). De onttrekkingen in de diverse jaren zijn een 

optelsom van diverse variabelen in de baten en lasten van het totale werkveld Afval en reiniging. Aan 

de batenkant zijn we uitgegaan van de maximaal te verwachten teruggave, dus een succesvol 

project, maar het positieve effect daarvan op de lastenkant hebben we behoudend ingeschat. We 

gaan er daarom van uit dat de onttrekkingen eerder lager dan hoger zullen uitvallen. 

Inzicht in de variabelen en hoe deze verwerkt worden, is vrij specialistische financieel-technisch. Als u 

hier meer informatie wilt hebben, kunt u contact opnemen met het team Financiën via Mikal van 

Kuilenburg. 

.     Ku  u i zi ht ge e  i  het effe t a  het terugge e  a  € 5 het ko e de jaar uit de reser e, 
zoals gecommuniceerd door het College? 

Het er a hte effe t, op asis a  het aa tal huishoude s, is o ge eer € 500.000. 
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