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Onderwerp: Vaststellen Ontwerpbegroting AVU 2020 en begrotingswijziging 2019 

De raad besluit: 

1) In te stemmen met de Ontwerpbegroting AVU 2020 en de kosten op te nemen in de 
gemeentebegroting 2020; 

2) In te stemmen met het herzien van de AVU begroting 2019 en de extra kosten mee te nemen 
in de Bestuursrapportage. 

Inleiding: 

De Afvalverwijdering Utrecht (AVU) is een publiekrechtelijke organisatie met een wettelijke geregelde 
basis; de Gemeenschappelijke Regeling. Sinds 2006 zijn de AVU begrotingen ingericht in de geest 
van de Wet Dualisering Gemeentebesturen en wordt de begroting vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur. 

Namens de deelnemende gemeenten draagt de AVU zorg voor een goede, reguliere en 
milieuverantwoorde verwijdering van door de deelnemende gemeenten ingezamelde huishoudelijke 
afvalstoffen. Voor onze gemeente gaat het om de volgende afvalstoffen; (grof) huishoudelijk afval, 
gft-afval, oude medicijnen, verpakkingsafval (PMD) en glas. Daarnaast organiseert de AVU het 
inzamelen van glas en de jaarlijkse sorteeranalyse van het huishoudelijke restafval. 
Bij de begroting is uitgegaan van door de gemeente opgegeven hoeveelheden huishoudelijke 
afvalstoffen. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte gevolgen van de nieuwe 
inzamelmethode die de gemeente voornemens is per 2020 in te voeren. Het betreft afname van de 
hoeveelheid brandbaar afval en toename van herbruikbare grondstoffen gft, glas en 
verpakkingsmaterialen (pmd). 

De totale kosten van de gemeente Oudewater voor de AVU in 2020 zijn begroot op ŝ 288.355. Deze 
kosten zijn conform verwerkt in de gemeentebegroting van 2020. 
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Begrotingswijziging 2019 
Op 8 mei 2018 heef uw Raad besloten geen bezwaar in te brengen tegen de begroting 2019 van de 
AVU, mits daar een wijziging van het aantal tonnages glas in opgenomen zou worden. 
In deze begroting, die eind 2017 is opgesteld, was rekening gehouden met een door de 
Rijksoverheid opgelegde Afvalstoffenbelasting van C20,00Zton voor het afval dat verbrand wordt. 
Op dinsdag 18 september 2018 (Prinsjesdag) werd bekend dat de Rijksoverheid deze 
Afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 verhoogt naarē 31,39/ton. 
Het gevolg van dit besluit is dat de in de begroting 2019 gehanteerde tarieven voor het verwerken 
van brandbaar afval verhoogd moeten worden naar ē 83,50/ton (begroot ë 72,12) en voor gft naar 
f 54,81/ton (begroot ē 54,57). Door deze hogere Afvalstoffenbelasting stijgt de begroting van de AVU 
met 3,1 miljoen euro van f 28.670.903 naarê 31.765.565. Om liquiditeitsproblemen bij de AVU als 
gevolg van de verhoging van de Afvalstoffenbelasting te voorkomen is het noodzakelijk de begroting 
van 2019 te wijzigen. 
Deze begrotingswijziging betekent dat de kosten voor de AVU in 2019 voor de gemeente met 
C 25.324 stijgen van 6 248.228 naar Ê 273.552. 

De b e v o e g d h e i d van de raad komt voort uit de v o l g e n d e wet- en /o f 
r e g e l g e v i n g : 

Volgens de artikelen 33, derde lid, en 35, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling AVU 
wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar zienswijze op de ontwerpbegroting 
respectievelijk een wijziging van de begroting die leidt tot een verandering in de bijdrage van de 
deelnemers ter kennis te brengen van het algemeen bestuur. 

Beoogd effect: 

Het op een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijderen van de door de gemeente 
ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen. 

Argumenten: 

1) De ontwerpbegroting 2020 is gebaseerd op een realistische inschatting van de af te voeren 
hoeveelheden afval- en herbruikbare grondstoffen; 

2) Bij de gehanteerde hoeveelheden af te voeren afval- en herbruikbare grondstoffen is rekening 
gehouden met het verwachte effect hierop van de in 2020 in te voeren inzamelmethode; 

3) De herziening van de begroting 2019 is noodzakelijk om liquiditeitsproblemen bij de AVU te 
voorkomen; 

4) De AVU en de gemeente hebben geen invloed op het hoogte van de door de Rijksoverheid 
opgelegde Afvalstoffenbelasting. 

Kanttekeningen: 

n.v.t. 

Financiën: 

De kosten voor de AVU voor 2020 zijn conform opgenomen in de gemeentebegroting van 2020. 
De extra kosten voor de gemeente die voortvloeien uit de herziening van de begroting van 2019 
worden meegenomen in de Bestuursrapportage 2019. 

Uitvoering: 

15 mei 2019: Behandeling Programma- en Productbegroting 2020 in het Dagelijks Bestuur 
19 juni 2019: Vaststelling Programma- en Productbegroting 2020 door het Algemeen Bestuur 
1 augustus 2019: Vastgestelde begroting ter goedkeuring toezenden aan Gedeputeerde Staten 

van Utrecht. 
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Communicatie: 

n.v.t. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

n.v.t. 

Bijlagen: 

Concept Raadsbesluit inzake vaststellen Programma- en Productbegroting AVU 2020 en 
begrotingswijziging 2019, corsanummer 19R.00113 
Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting AVU 2020, corsanummer 19.004163 
Ontwerpbegroting AVU 2020, corsanummer 19.004162 
Notitie aan het Dagelijks Bestuur van de AVU inzake begrotingswijziging 2019, corsanummer 
19.004164 

De indiener: 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De secretaris De burgemeester 

ir. W.J. Tempel mr. drs. P. Verhoeve 
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