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De jaarrekening 1998 van GEVUDO is door het Algemeen Bestuur van Gevudo vastgesteld op
7 april 1999 en op 1 november 1999 toegezonden aan de raden van de aan de
gemee nschape lijke regeling deelnem ende ge meente n (ter inzage).
De exploitatie 1998 sluit met een voordelig resultaat van ƒ 2,4 miljoen. Daarbij is rekening
gehoud en met d e verlaging van de verbrand ingstarieven pe r 1 januari 1998 va n ƒ 25,--.
Dekking van deze prijsverlaging kon plaatsvinden door lagere dotaties aan de algemene reserve en
voorzieningen dan begroot en door het inzet van het geraamde positieve resultaat voor 1998.
Uitgangspunt voor de lagere dotaties vormde o.a. besluitvorming hieromtrent in de jaarrekening
1997 en de verw achte groei van de reserves doo r de verkoop van de stortplaats.
De financiële beschouwing geeft aan dat in 1998 onder meer is geinvesteerd in verband met het
voldoen aan het besluit Luchtemissie Verbrandingsinstallaties. In 1998 is ook de nieuwe
rookgasinstallatie op haar werking getoetst. Ondanks het feit dat de installatie aan de
verwachtingen voldoet bleken er meer onderhoudstops noodzakelijk dan geraamd. Daardoor kon
de geplande verbrandingscapaciteit niet worden gehaald. Aangevoerd afval werd via bestaande
uitruilcontracten afgevoerd naar derden. Uiteraard heeft dit een nadelige invloed gehad op het
exploitatie resultaat. D it werd op gevan gen do or een lag er kosten niveau dan ge raamd en lagere
dotaties aan reserves en voorzieningen zoals hierboven reeds aangehaald.
Het exploitatie-resultaat ad ƒ 2,4 miljoen zal worden gestort in de algemene reserve.
Wij stellen u voor met instemming kennis te nemen van de jaarrekening 1998 van GEVUDO
De commissie financiën en grotestedenbeleid en de commissie milieu en stadswerken kunnen zich
met dit voorstel verenigen.
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