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GEMEENTE NUTH

Raad:
Agendapunt:
RTG:

22 mei 2011
8 mei 2012

AAN DE RAAD
Onderwerp:

Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4.

1. Samenvatting

Rd4 nodigt U in haar brief van 29 maart 2012 uit van uw gevoelens t.a.v. de ontwerpbegroting
2013 te doen blijken.
2. Doelstelling / Beoogd effect

Verkrijgen goedkeuring voor c.q. doen van voorstellen voor aanpassing van de conceptbegroting
2013
3. Argumenten / Alternatieven c.q. opties / Toelichting

Ook dit jaar is de begroting in overleg met ambtelijke vertegenwoordigers tot stand gekomen.
De kosten zijn zoveel mogelijk per gemeente toegerekend.
Nu meer duidelijk is over het effect van de doorvoering van het volumefrequentiesysteem in de
gemeente Kerkrade op de begroting wordt de kostenontwikkeling binnen Rd4 nogmaals
geëvalueerd. Nu wordt 2004 echter afgezet tegen de begroting van 2013.
In het verleden werd groot onderhoud aan de gebouwen uitgevoerd als het resultaat van Rd4 dat
toeliet. Voor dit groot onderhoud wil Rd4 een voorziening opbouwen. In 2012 is voor het eerst
een dotatie van € 203.000 in deze voorziening in de begroting opgenomen.
Het tarief voor kunststof is bijgesteld van € 375,-- naar € 355,--. E.e.a. betekent dat er van
uitgegaan wordt dat de subsidie voor kunststof gehandhaafd blijft. In totaal is ruim € 1.200.000
subsidie begroot.
Rd4 heeft de interne verrekentarieven aangepast. Dit leidt tot een verschuiving van de indirecte
kosten naar de directe kosten.
In deze begroting wordt de bijdrage van de gemeente Nuth begroot op € 1.250.527; 0,2 %
onder de begroting van 2012.
4. Eerdere besluitvorming

n.v.t.
5. Past in strategische visie

ja/nee (waarom niet) en welk programma

Ja, Programma Beheer.
6. Juridische aspecten / Wettelijk kader

Wet Gemeenschappelijke Regeling en Gemeentewet.
7. Financiële aspecten

Financiële consequenties ( tarieven) worden verwerkt in een in november/december 2012 aan te
bieden verordening afvalstoffenheffing
8. Communicatie en Burgerparticipatie

De verordening Afvalstoffenheffing 2013 zal t.z.t. via de gebruikelijke kanalen worden
gecommuniceerd.
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9. Risico’s

In de paragraaf weerstandsvermogen en risico’s ( blz 25) duidt Rd4 de risico”s die voor het jaar
2013 worden onderkend.
10. Planning

n.v.t.
11. Evaluatiemomenten / Rapportages aan raad

Jaarrekening Rd4. Deze zal medio 2014 aan de raad worden voorgelegd.
12. Bijlage(n)

Brief Rd4 d.d. 29 maart 2012 met ontwerpbegroting.
13. Ter inzage liggende stukken

n.v.t.
14. Voorstel College

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2012 van Rd4.
Burgemeester en wethouders van Nuth,
de secretaris,

de burgemeester,

Drs. H.M.J. van Mierlo

Mr. H.G. Vos

15. Besluit Raad

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2012 van Rd4.
De raad van de gemeente Nuth,
Aldus besloten door de raad van de gemeente Nuth in de openbare vergadering van
22 mei 2012
de griffier,

de voorzitter,

P.J.M. Boyen

Mr. H.G. Vos

