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Voorqesteld besluit

geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling
Gevudo.
Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Het is de bevoegdheid van de verschillende raden om de zienswijze op de ontwerpbegroting van
GR Gevudo kenbaar te maken. Het Dagelijks bestuur van GR Gevudo voegt de zienswijzen van de
deelnemers bij de ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur van GR Gevudo stelt - na weging van
de zienswijzen - de begroting vast.
Wat is het doel?

De belangrijkste taak van de GR Gevudo is het beheren van de aandelen van de N.V.
Huisvuilcentrale Noord-Holland (hierna: HVC) en het vertegenwoordigen van de deelnemende
gemeenten bij de aandeelhoudersvergaderingen. De GR Gevudo heeft een zeer beperkte begroting.
Met dit raadsvoorstel informeren wij uw raad over de begroting 2020 en geven uw raad de
gelegenheid een zienswijze in te dienen. Om een beter beeld van deze begroting te krijgen, voegen
wij de jaarstukken 2018 van de GR Gevudo toe.
Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

Voor de bestuurlijke advisering op de GR Gevudo is een regionaal ambtelijk adviesteam opgericht.
Dit adviesteam heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting GR Gevudo 2020 en heeft geen
opmerkingen op deze begroting. Gezien de beperkte begroting van deze GR en de beperkte c.q.
latente risico's binnen de GR Gevudo en het advies van het adviesteam stellen wij voor om geen
zienswijze In te dienen.
Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

Als lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de GR Gevudo blijven wij aandacht van HVC
vragen voor:
• de effecten en risico's van de eventuele koerswijziging van HVC door de transitie van een
afvalverwerkings- naar een energiebedrijf;
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• een verbeterde informatievoorziening bij HVC, waardoor meer zicht ontstaat op o.a.
toekomstige investeringen, de meerjarige leningportefeui!le/-behoefte alsook de resultaten
en risico's per bedrijfsonderdeel / soort activiteit;
• de "beperkte" reikwijdte van de ballotage-overeenkomst uit 2002;
• de herverdeling van de provisieregeling wegens fusie van gemeenten.
De GR Gevudo (en daarmee de deelnemende gemeenten) zijn - als gevolg van de
ballotageovereenkomst uit 2002 - aansprakelijk als HVC haar financiële verplichtingen niet nakomt.
HVC wil geldleningen aantrekken voor nieuwe energiebronnen die niet gerelateerd zijn aan
afvalverbranding. In onze optiek vallen die buiten de scope van de ballotageovereenkomst uit
2002. HVC is die mening (nog) niet toegedaan. We voeren hierover overleg met HVC gezien het
rislcovolle(re) karakter van deze grootschalige investeringen. Wij willen uw raad graag betrekken
bij een eventuele aanpassing dan wel uitbreiding van de garantiestelling voor deze energletransitie.
Voor de overige risico’s verwijzen wij naar de hoofdstukken 2.1 "Weerstandsvermogen en
risicobeheersing" in de begroting 2020 en de jaarstukken 2018.
Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Op 13 maart 2019 heeft de GR Gevudo ons haar ontwerpbegroting 2020 en jaarstukken 2018
gestuurd met het verzoek de zienswijzen over de ontwerpbegroting 2020 naar voren te brengen.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Vorig besluit op begroting 2019 en jaarstukken 2017 inzake GR Gevudo 10-4-2018, dossiers
2150867 en 2161216.
Hoe wordt dit betaald?

De gemeente Dordrecht ontvangt jaarlijks een provisievergoeding voor het garant staan van de
uitstaande leningen bij HVC. Volgens de ontwerpbegroting 2020 van de GR Gevudo neemt deze
vergoeding voor Dordrecht toe in 2020 met€ 15.000,- en in 2022 met € 29.000,-, ofschoon geen
volledige zekerheid is over nieuwe investeringen en (her)financieringsvraagstukken van bestaande
en nieuwe leningen.
Een toenemende provisievergoeding is - bij een gelijkblijvend vergoedingspercentage - uit risicooogpunt een ongunstig signaal doch zorgt voor een marginale verbetering van het Dordtse
meerjarenperspectief. De gemeente Dordrecht zet de provisievergoeding namelijk in als algemene
dekkingsbron voor haar activiteiten.
Wij verwerken deze begrote toename aan inkomsten in onze begroting 2020, nadat het Algemeen
Bestuur de begroting 2020 van de GR Gevudo heeft vastgesteld.
Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

De GR Gevudo zal na het raadsbesluit door ons overeenkomstig schriftelijk geïnformeerd worden.
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