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Hierbij treft u de begroting voor het jaar 2007, de eerste begrotingswijziging 2007 en de
begroting 2008 van de gemeenschappelijke regeling GEVUDO {GR GEVUDO) aan.
Ontwikkeling
In de primaire begroting 2007 van de GR Gevudo is opgenomen dat de GR Gevudo de stortplaats
Crayestein-West exploiteert, een derde deel van het aandelenpakket van de ziekenhuisafvalverbrandingsinstallatie ZAVIN BV en 20% van de aandelen van de HuisVuilCentrale (HVC) beheert
en de verwerking van huishoudelijk afval en GFT voor de deelnemende gemeenten coördineert
richting de HVC.
Op grond van een rechterlijke uitspraak was de stortplaats enige tijd gestoten Na de vernietiging
van het vonnis (eind 2005) is de stortplaats niet meer opengesteld in verband met de volgende
omstandigheid: Begin 2006 kreeg het bestuur het verzoek van de HVC om op het voorliggend nog
niet volgestorte gedeelte van de stortplaats een deel van hun huisvuil verbrandingsinstallatie te
mogen plaatsen. Dit verzoek paste in het voornemen van het Algemeen Bestuur om alle
operationele activiteiten van GR Gevudo te staken, zijn daartoe besprekingen geopend. In
afwachting van de uitkomsten daarvan is de aanvoer voor de stortplaats niet meer opgestart.
In eerste instantie is met de firma Heijmans Milieu uit Rosmalen gesproken over de afwikkeling van
het meerjaren contract. Eind 2006 is daar overeenstemming over bereikt en is dit financieel
afgewikkeld in de jaarrekening 2006. In tweede instantie is met HVC onderhandeld over de
overdracht van de stortplaats. In het najaar van 2006 is een voorstel in het bestuur behandeld en
heeft zij groen licht gegeven voor de verdere afwikkeling.
In de besprekingen met de HVC inzake het overnemen van de operationele activiteiten van
Gevudo GR is met HVC het volgende overeengekomen:
• HVC neemt de stortplaats en al de verplichtingen inzake nazorg en afdekking over;
• als tegenprestatie voor het risico voor HVC van circa € 8 miljoen levert GR Gevudo haar
Va aandeel in ZAVIN en het eigendom van circa 2,5 ha. nog niet volgestorte gedeelte van de
stortplaats hetgeen GR Gevudo huurt van de Gemeente Dordrecht en ter wille van deze
transactie in eigendom zal verwerven en doorleveren aan HVC;
• deze grondtransactie bedraagt ongeveer € 3 miljoen hetgeen uit vrijvallend eigen vermogen van
Gevudo GR zal worden voldaan.
Op basis van deze ontwikkeling is een begrotingswijziging opgesteld voor de begroting 2007.
Begroting 2007 en begrotingswijziging 2007
In de primaire begroting van de GR Gevudo was een positief resultaat van € 56.282,- opgenomen.
Het uitgangspunt voor het voordelige resultaat was het gegeven dat de stortplaats gedurende
geheel 2007 in bedrijf zou zijn. Nu de stortplaats en het aandelen belang in ZAVIN aan HVC wordt
overgedragen is een begrotingswijziging opgesteld.

Nr.

SBH/2007/2374

De resterende taken van de GR Gevudo beperken zich tot het beheer van het aandelenpakket
(20 %) van de aandelen van de HVC te Alkmaar en het coördineren van de belangen van de
aangesloten gemeenten in de richting van HVC. De inkomsten van de GR Gevudo bestaan nu
uitsluitend uit rente van het resterende vermogen ad € 3,7 miljoen. De uitgaven bestaan uitsluitend
uit apparaats- en bestuurskosten.
Op basis van de begrotingswijziging bedraagt het positief resultaat van de GR Gevudo voor het
jaar 2007 €45.961,--.
Begroting 2008
De begroting 2008 geeft op basis van de beperkte activiteiten een zelfde beeld. Het positief
resultaat wordt geraamd op € 56.900,--.
Positie GR Gevudo
Het bestuur van Gevudo zal in de loop van 2007 een heroverweging maken inzake de toekomstige
structuur en vormgeving van de GR. Dit in relatie tot de beperkte activiteiten die voor de GR
resteren. Daarnaast zal de GR zicht beraden over de reserve ad € 3,7 miljoen die de GR bezit.
Wij geven in overweging te bezien of de GR Gevudo in stand dient te blijven gelet op het beperkte
takenpakket dat resteert.
De begroting 2007 {inclusief begrotingswijziging} en de begroting 2008 geven verder geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen
kunt u uw gevoelens ten aanzien van de begrotingen uitspreken.
Wij stellen u voor:
1. kennis te nemen van het gegeven dat HVC de intentie heeft om de stortplaats Crayestein-West
en het aandelen pakket ZAVIN over te nemen;
2. de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo 2007 inclusief begrotingswijziging
voor kennisgeving aan te nemen;
3. de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo 2008 voor kennisgeving aan te
nemen;
4. ten aanzien van de toekomstige structuur van de GR Gevudo het bestuur te verzoeken om bij
haar positiebepaling te betrekken of een gemeenschappelijke regeling, gelet op de beperkte
resterende taken, in stand dient te blijven.
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