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Ingevolge het bepaalde in artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo is de
jaarrekening 1997 Gemeenschappelijke Regeling Gevudo aan u voorgelegd.
Het jaar 1997 is afgesloten me t een positief resultaat va n ƒ 38.000 ,--. Dit resultaat kon slech ts
bereikt worden door het fon ds Buitengewoo n Onderhoud op te heffen. Een deel van h et fonds,
ca. ƒ 1,7 m iljoen , is ter d ekk ing va n he t exp loitat ietek ort ing ezet . Het saldo werd grote nde els in
de algemene bedrijfsreserve gestort waardoor de algemene bedrijfsreserve is gestegen tot ca.
ƒ 12,5 miljoen.
In 1997 is de rookgasreiniging, hoewel later dan verwacht, in gebruik genomen. Door de
vertra ging is de g eraa mde verb rand ingsc apa citeit niet g eha ald, sle chts 50% van d e ma xima le
verbrandingscapaciteit kon benut worden.
Het aanbod van verbrandbaar afval was veel hoger dan geraamd. Van het aangevoerde
huishoudelijk en bedrijfsafval moest 43% (duu rder) elders verwerkt worden. Ook d e opbrengst
van de stortp laats Crayestein-W est lag ƒ 1,7 m iljoen lager door een verminderd aanbod van te
storten afval. Dit verklaart in grote lijnen het geringe positieve resultaat over 1997.
Het samengaan met ENECO liep onder andere door de fiscale complexiteit vertraging op. De
verwachting is dat medio 1998 een en ander zal worden voltooid.
De in 1997 verrichtte investeringen hebben voornamelijk betrekking op uitgaven in het kader van
het Besluit Luch temissies Verbra ndingsinstallaties (BLA ).
De voorziening stortplaats Crayestein-West is op het gewenste niveau. Plannen voor het
afgraven van de stortplaats zijn in een stadium dat er een principe-akkoord is afgesloten met
PROAV. De financiering zal grotendeels door PROAV plaatsvinden.
VB Deloitte & Touche Accountants hebben de jaarrekening 1997 Gemeenschappelijke Regeling
Gevudo gecontroleerd en hebben een goedkeurende verklaring afgegeven.
Ter kennisname zijn aangeboden de jaarrekeningen 1996 en 1997 van de Stichting Beheer
Registergoederen Gevudo, inclusief accountantsverklaring.
De Stichting Beheer Registergoederen Gevudo heeft ten doel het beheer en de exploitatie van
goederen en/of andere vermogenswaarden, die aan de stichting zijn overgedragen door Gevudo.
VB Deloitte & Touche Accountants hebben de jaarrekeningen 1996 en 1997 van de Stichting
Beheer Registergoederen Gevudo gecontroleerd en hebben een goedkeurende verklaring
afgegeven.
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Tev ens is ter ke nnisn ame aan geb ode n de jaarre ken ing 1 997 Gev udo Afva lverw erkin g N.V .. Zij
heeft ten doel het verwerken van afvalstoffen. Deze jaarrekening is opgesteld in verband met het
dep one ren v an d e N.V . bij de Kam er va n Ko oph and el en Fabr ieke n. He t ma atsc hap pelijk
aandelenkapitaal bedraagt ƒ 500.000,--. Hiervan is bij de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo
ƒ 100.000,-- geplaatst. De N.V. heeft nog geen activiteiten ontplooid.
Wij stellen u voor kennis te nemen van de jaarrekening 1997 van de Gemeenschappelijke
Regeling Gevudo.
De commissie financiën kan zich met dit voorstel verenigen.
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