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Beantwoording rondvragen 
20R.00775 
 
 
 

Van  : Wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s) : Financiën 

Datum  : 14-07-2020 

Contactpersoon : J. van Luling 

Tel.nr. : 8671 

E-mailadres : luling.j@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording technische vraag jaarstukken 2019 
 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van De Onafhankelijken  tijdens de vergadering van het 
forum Samenleving  van 6 juli 2020. 

 luling.j@woerden.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 
 

Vraag en antwoord in de bijlage. 

Bijlagen: 
 

1. Vraag en antwoord 

 

 

 

 

 

B.C. Lont 

Wethouder 



Technische vragen jaarstukken 2019 - Oudewater

Datum ingediend: 6 juli

Indiener: Dolf Wildeman In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag-

nr

Pagina Vraag Antwoord

19 Er wordt op schrift gezet waardoor het verschil 

wordt verklaard in jaarstukken (37.000 euro) en 

wat in RIB staat over afval en oud papier (die 

onlangs is gepubliceerd)

De RIB waar u naar verwijst gaat over de concept-jaarrekening 2019 van de AVU. Deze jaarrekening hebben wij met een 

‘positief’ resultaat afgesloten, wat wil zeggen dat wij geld terug ontvangen van de AVU.

In de RIB (20R.00127) kunt u lezen dat dit met name te danken is aan de opbrengsten van oud papier, dat wij sinds Q2-2018 via 

de AVU afvoeren. Daarbij melden wij ook dat zonder deze inkomsten de jaarrekening ‘negatief’, wat zou betekenen dat wij nog 

een klein bedrag aan de AVU hadden moeten nabetalen over 2019.

Pagina 19 waar u naar verwijst heeft betrekking op de Jaarrekening van de gemeentelijke begroting 2019, in casu alle kosten 

voor het inzamelen van afval. Dus ook de kosten die niet via de AVU verrekend worden. U moet hierbij denken aan de kosten 

voor het inzamelen van oud papier (transportkosten + vergoeding aan verenigingen/stichtingen) of de kosten voor het 

inzamelen van afval door CyclusNV. Ook de meeste afvalstromen bij de milieustraat worden niet via de AVU afgevoerd.

Het inzamelen van PMD en oud papier zijn in 2019 de grootste veroorzakers van de hogere kosten voor het inzamelen van 

afval in 2019.   

Fractie: De Onafhankelijken


