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Kennisnemen van 
De concept-jaarstukken 2022 van Afval Verwijdering Utrecht (AVU)  
 
   
 
Inleiding 

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de jaarrekening in concept vóór 15 april van het jaar volgend op 
het betreffende jaar ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten moet zijn toegezonden. Met deze 
raadsinformatiebrief geven wij invulling aan deze verplichting.  

De nu voorliggende concept-jaarrekening 2022 is opgesteld op basis van de voorlopige jaarcijfers van de AVU. 
Momenteel worden deze voorlopige cijfers nog nader gecontroleerd en de gemeenten dienen de weergegeven 
hoeveelheden nog te bevestigen. Van de grootste kostenposten (de verwerkingscontracten) zijn de eindafrekeningen 
verwerkt. Echter nog niet alle eindafrekeningen van de aan de AVU verleende diensten zijn definitief. Ten aanzien van 
deze laatsten kunnen van de kosten nauwkeurige inschattingen worden gemaakt, waardoor de verwachting is dat de 
concept-jaarrekening de definitieve jaarrekening dicht benaderd.  

 
 
   
 
Kernboodschap 

De kosten voor onze gemeente waren in de begroting 2022 geraamd op  €306.842. Volgens de concept-jaarrekening 
bedragen de gerealiseerde kosten €230.011. In totaal is voor 2022  €306.494 aan voorschotten betaald. Naar 
verwachting krijgt de gemeente daarom €76.483 terugbetaald.   

Dit positieve verschil is met name te danken aan de marktprijs van het oud papier. In 2021 en deels in 2022 is deze 
zodanig omhooggeklommen uit een dal, dat een fors positief verschil is ontstaan tussen de begrote en de gerealiseerde 
opbrengst van het oud papier. Helaas heeft dit herstel zich niet doorgezet naar 2023 en is sinds het derde kwartaal van 
2022 de oud papierprijs aan het dalen.  



Nieuw in de jaarrekening is de sinds dit jaar verplichte rechtmatigheidsverantwoording door het Dagelijks Bestuur. Deze 
maakt onderdeel uit van de accountantscontrole. 

 
 
   
 
Financiën 
De resultaten van de concept-jaarrekening 2022 van de AVU worden verwerkt in de jaarrekening 2022 van de gemeente. 
De jaarrekening van de gemeente geeft het complete beeld van het jaar 2022 voor wat betreft de afvalbeheerkosten, de 
AVU is hier onderdeel van. 
 
   
 
Vervolg 
De voorlopige accountantsverklaring, wordt eind april 2023 verwacht en zal samen met de conceptjaarrekening 2022 in 
de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 31 mei 2023 worden besproken. Beide stukken worden daarna geagendeerd 
voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 juni 2023, waarin de jaarrekening 2022, indien de accountant in 
die vergadering aan het Algemeen Bestuur een goedkeurende verklaring afgeeft, definitief wordt vastgesteld. 
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