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GEMEENTE NUTH

Raad:
Agendapunt:
RTG:

22 mei 2012
8 mei 2012

AAN DE RAAD
Onderwerp:

Jaarrekening 2011 gemeenschappelijke Regeling Rd4

1. Samenvatting

De Jaarrekening 2011 van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdiensten Rd4 wordt u ter
kennisname aangeboden en uw raad wordt verzocht een besluit te nemen ten aanzien van het
de gemeente Nuth toekomende deel van het resultaat.
2. Doelstelling / Beoogd effect

Zie “samenvatting”.
3. Argumenten / Alternatieven c.q. opties / Toelichting

Het boekjaar 2011 van de gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 is afgesloten met
een positief resultaat van € 850.146.
De belangrijkste oorzaken van dit resultaat zijn ook dit jaar:
1. De (fors) lagere hoeveelheden ingezameld rest- en GFT-afval, m.n. door de invoering van
het Volume-frequentiesysteem in Kerkrade,
2. De gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen,
3. De fors hogere vergoedingen voor m.n. oud papier en metalen, maar ook voor hout.
4. De lagere bedrijfskosten door gestegen subsidies en lagere doorbelaste voertuiguren
veroorzaakt door de optimalisatie van de inzamelroutes.
Het voordeel van de lagere hoeveelheden en de hogere vergoedingen leidt tot lagere
verwerkingskosten, welke rechtstreeks met de gemeenten verrekend worden. Op deze basis
komt € 223.611 terug naar de gemeente Nuth. Administratief is al een verplichting ad € 75.000
meegenomen in de gemeentelijke administratie. Deze wordt verwerkt in de Gemeentelijke
Rekening 2011.
Door de lagere omzet daalt het benodigde weerstandsvermogen. Alle gemeenten hebben nu
volledig bijgedragen aan het opgebouwde weerstandsvermogen. Het overschot, ca € 10.000,-wordt aan het uit te keren bedrijfsresultaat toegevoegd. Van het uit te keren overschot ad €
860.050 wordt € 45.304 uitgekeerd aan de gemeente Nuth.
Vanaf 2011 wordt conform het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten een
reservering voor vakantiedagen en vakantiegeld aangehouden. E.e.a. is verwerkt in het
eigenvermogen.
In totaal vloeit op termijn € 193.915. (€ 223.611 - € 75.000 + € 45.304 ) terug naar de
gemeente Nuth.
Voorgesteld wordt deze uitkering, conform de bestendige beleidslijn toe te voegen aan de
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. Deze egalisatiereserve heeft tot doel de ontwikkeling van
het vastrechttarief afvalstoffenheffing te temperen.
Separaat wordt u ter kennisname aangeboden de evaluatie tariefaanpassing
afvalinzameling. Gelet op de relatie met de jaarrekening wordt u uitgenodigd de evaluatie
desgewenst te betrekken bij de behandeling van de Begroting/rekening van Rd4.
4. Eerdere besluitvorming

Vastgestelde begroting Rd4 2011
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5. Past in strategische visie

ja/nee (waarom niet) en welk programma

Ja.
6. Juridische aspecten / Wettelijk kader

Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke Regeling
7. Financiële aspecten

In totaal vloeit op termijn € 193.915. (€ 223.611 - € 75.000 + € 45.304 ) terug naar de
gemeente Nuth.
Voorgesteld wordt deze uitkering, conform de bestendige beleidslijn toe te voegen aan de
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. Deze egalisatiereserve heeft tot doel de ontwikkeling van
het vastrechttarief afvalstoffenheffing te temperen.
8. Communicatie en Burgerparticipatie

N.v.t.
9. Risico’s

N.v.t.
10. Planning

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

N.v.t.
12. Bijlage(n)

Rekening Reinigingsdiensten Rd4.
13. Ter inzage liggende stukken

N.v.t.
14. Voorstel College

•
•
•

Kennis te nemen van Jaarrekening 2011 van de gemeenschappelijke Regeling
Reinigingsdiensten Rd4.
De uitkering ad € 193.915. toe te voegen aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.
Kennis te nemen van de evaluatie Tariefaanpassing afvalinzameling.

Burgemeester en wethouders van Nuth,
de secretaris,

de burgemeester,

E. van Mierlo.

Mr. H.G. Vos
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15. Besluit Raad

•
•
•

Kennis te nemen van Jaarrekening 2011 van de gemeenschappelijke Regeling
Reinigingsdiensten Rd4.
De uitkering ad € 193.915. toe te voegen aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.
Kennis te nemen van de evaluatie Tariefaanpassing afvalinzameling.

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

