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1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting GR Gevudo 2019.
Samenvatting

Op 12 maart 2018 heeft de GR Gevudo (voluit: Gemeenschappelijke Vuilverwerking
Dordrecht en Omstreken) ons haar ontwerpbegroting 2019 toegezonden met het
verzoek deze voor zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen. Gezien de
beperkte risico's binnen de GR Gevudo en de marginale begroting van de
GR Gevudo stellen wij voor om geen zienswijze in te dienen.
Inleiding

Op 12 maart 2018 heeft de GR Gevudo ons haar ontwerpbegroting 2019 gestuurd.
In de begeleidende brief wordt verzocht om deze voor het geven van zienswijzen
voor te leggen aan de gemeenteraad en de zienswijze uiterlijk 16 mei a.s. kenbaar
te maken.
Doelstelling

De GR Gevudo heeft een zeer beperkte begroting. Haar belangrijkste taak is het
beheren van de aandelen van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (hierna: HVC)
en het vertegenwoordigen van de deelnemende gemeenten bij de aandeelhouders
vergaderingen. Met dit raadsvoorstel informeren wij u over de begroting (zie
bijlage) en geven u de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om u te informeren over onze
aandachtspunten. Als lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de GR Gevudo
blijven wij aandacht vragen van HVC voor:
. de effecten en risico's van de eventuele koerswijziging van HVC door de transitie
van een afvalverwerkings- naar een energiebedrijf.
• een verbeterde informatievoorziening bij HVC, waardoor meer zicht ontstaat op
o.a. toekomstige investeringen, de meerjarige lening-portefeuille/-behoefte
alsook de resultaten en risico's per bedrijfsonderdeel/soort activiteit.
Argumenten

Voor de bestuurlijke advisering op de GR Gevudo is een regionaal ambtelijk
adviesteam opgericht. Dit adviesteam heeft kennis genomen van de
ontwerpbegroting GR Gevudo 2019 en heeft geen opmerkingen op deze begroting.
Gezien de beperkte begroting van deze GR, de beperkte rol en beperkte risico's
binnen de GR en het advies van het adviesteam stellen wij voor om geen zienswijze
in te dienen.
Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.
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Kosten en dekking

De gemeente Dordrecht ontvangt jaarlijks een provisievergoeding voor het garant
staan van de uitstaande leningen bij HVC. Volgens bijgaande begroting 2019 van
de GR Gevudo daalt deze vergoeding ofschoon geen volledige zekerheid is over
nieuwe investeringen en (her)financieringsvraagstukken van bestaande en nieuwe
leningen. Een afnemende provisievergoeding is - bij gelijkblijvend vergoedingspercentage - uit risico-oogpunt een gunstig signaal doch zorgt voor een marginale
verslechtering van het Dordtse meerjarenperspectief. De gemeente Dordrecht zet
de provisievergoeding nl. in als algemene dekkingsbron voor haar activiteiten.
Provisie voor Dordrecht2019202020212022
WAS
300.000 300.000
300.000
WORDT (indicatief)
296.000 282.000
282.000
Minder inkomsten
4.000
18.000
18.000

300.000
252.000
48.000

Wij verwerken deze begrote daling aan inkomsten in onze begroting 2019 nadat het
Algemeen Bestuur de begroting 2019 van GR Gevudo heeft vastgesteld.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

De GR Gevudo wordt overeenkomstig het genomen besluit schriftelijk
geïnformeerd.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Het besluit over de zienswijze van de gemeenteraad zal via ons richting GR Gevudo
uiterlijk 16 mei a.s. kenbaar worden gemaakt.
Bijlagen

- ontwerp besluit;
- concept zienswijzebrief raad.
Het college van Burgemeeste

M.M. van der Kraan
secretaris
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